WATERSKI & WAKEBOARD VLAANDEREN VZW
BE 0417.506.311
: Beatrijslaan 25 bus 2 - 2050 Antwerpen
: +32 (0)3 271 19 59
: www.waterski.be - : wsv@waterski.be
IBAN: BE85 4073 0644 4106 EUR - BIC: KREDBEBB

Gecoördineerd intern reglement

14/12/2020

Intern reglement – versie 14/12/2020

1

Inhoud
1. Structuur .................................................................................................................... 5
1.1. Overzicht ........................................................................................................................... 5
1.3. Algemene vergadering...................................................................................................... 6
1.4. Bestuursorgaan................................................................................................................. 6
1.5. Dagelijks bestuur .............................................................................................................. 6
1.6. Algemeen secretariaat...................................................................................................... 6
1.7. Commissarissen - rekeningnazichters .............................................................................. 7
1.8. Provinciale comités........................................................................................................... 7
1.9. Mediacommissie ............................................................................................................... 7
1.10. Milieuraad......................................................................................................................... 7
1.11. Sportraad .......................................................................................................................... 7
1.12. Tuchtraad .......................................................................................................................... 7
2. Algemene vergadering ................................................................................................ 8
2.1. Vertegenwoordiging clubs ................................................................................................ 8
3. Leden ......................................................................................................................... 8
3.1. Effectief lid ........................................................................................................................ 9
3.1.1. Gecoöpteerd lid .......................................................................................................................... 9

3.2. Toegetreden leden ......................................................................................................... 10
3.3. Ereleden .......................................................................................................................... 10
3.4. Interne richtlijnen ........................................................................................................... 10
4. Bestuursorgaan ........................................................................................................ 12
4.1. Samenstelling.................................................................................................................. 12
4.2. Verantwoordelijkheid ..................................................................................................... 12
4.3. Termijn ............................................................................................................................ 13
4.4. Titels & bevoegdheden ................................................................................................... 13
4.5. Kandidatuur .................................................................................................................... 13
4.6. Stemprocedure ............................................................................................................... 14
5. Dagelijks bestuur ...................................................................................................... 14
5.1. Bevoegdheden ................................................................................................................ 14
5.2. Volmachten en mandaten .............................................................................................. 15
6. Algemeen secretariaat .............................................................................................. 15
7. Commissaris - rekeningnazichter............................................................................... 15
7.1. Controle .......................................................................................................................... 16

Intern reglement – versie 14/12/2020

2

7.2. Inzagerecht ..................................................................................................................... 16
8. Provinciale comités................................................................................................... 16
8.1. Structuur ......................................................................................................................... 16
8.2. Benaming ........................................................................................................................ 17
8.3. Werking........................................................................................................................... 17
9. Mediacommissie ...................................................................................................... 17
10. Milieuraad ................................................................................................................ 18
11. Sportraad ................................................................................................................. 18
11.1. Algemeenheden.............................................................................................................. 18
11.2. Samenstelling.................................................................................................................. 18
12. Tucht m.b.t. grensoverschrijdend gedrag .................................................................. 19
12.1. Sanctioneerbare gedragingen ........................................................................................ 19
12.2. Aangifte........................................................................................................................... 20
12.3. Ordemaatregel................................................................................................................ 21
12.4. Sanctie ............................................................................................................................ 22
13. Tucht – doping .......................................................................................................... 22
13.1. Algemeen ........................................................................................................................ 23
13.2. Intern tuchtreglement dopingpraktijken breedtesporters ............................................ 23
13.2.1. Controlecomité ......................................................................................................................... 23
13.2.2. Procedure ................................................................................................................................. 23
13.2.3. Sancties ..................................................................................................................................... 23

13.3. Intern tuchtreglement dopingpraktijken elitesporters of begeleiders ......................... 24
14. Tucht – algemeen ..................................................................................................... 24
14.1. Inleiden tuchtklacht ........................................................................................................ 25
14.2. Waarborg – kennisgeving - oproeping ........................................................................... 25
14.2.1. Waarborg .................................................................................................................................. 25
14.2.2. Kennisgeving & oproeping ........................................................................................................ 26

14.3. Minnelijke schikking ....................................................................................................... 26
14.3.1. Procedure ................................................................................................................................. 26

14.4. Tuchtprocedure .............................................................................................................. 27
14.4.1. Voortzetting .............................................................................................................................. 27
14.4.2. Taalgebruik ............................................................................................................................... 27
14.4.3. Zetel tuchtraad ......................................................................................................................... 27
14.4.4. Onderzoek klacht ...................................................................................................................... 27
14.4.5. Voorlopige & bewarende maatregelen .................................................................................... 28

Intern reglement – versie 14/12/2020

3

14.5. Uitspraak......................................................................................................................... 28
14.5.1. Sancties ..................................................................................................................................... 28
14.5.2. Termijn ...................................................................................................................................... 29
14.5.3. Akkoord uitspraak..................................................................................................................... 29
14.5.4. Kennisgeving ............................................................................................................................. 29

14.6. Hoger beroep .................................................................................................................. 30
15. Transferreglement .................................................................................................... 30
15.1. Transfers tussen WSV-clubs ........................................................................................... 30
15.1.1. Procedure ................................................................................................................................. 31
15.1.2. Extra vrijheidsregel ................................................................................................................... 31

15.2. Transfers tussen WSV- & FFSNW-clubs .......................................................................... 31
15.2.1. Definitie .................................................................................................................................... 31
15.2.2. Procedure ................................................................................................................................. 32

15.3. Internationale transfers .................................................................................................. 33
16. Kampioen van Vlaanderen ........................................................................................ 34
17. Dwingende clubbepalingen ....................................................................................... 34
17.1. Algemeen ........................................................................................................................ 34
17.2. Toetredingvoorwaarden ................................................................................................. 35
17.3. Beleidsuitvoerend kader................................................................................................. 35
17.4. Overeenkomst ................................................................................................................ 36
17.5. Lidgeld............................................................................................................................. 36
17.6. Wedstrijdorganisaties ..................................................................................................... 37
17.7. Medisch toezicht ............................................................................................................ 37
17.8. Taal.................................................................................................................................. 37
17.9. Autoriteit ........................................................................................................................ 37
17.10.Schulden ......................................................................................................................... 37
18. Deontologische code ................................................................................................ 38
18.1. Gewettigd verblijf ........................................................................................................... 38
18.2. Mensenhandel ................................................................................................................ 38
18.3. Tewerkstelling buitenlandse sportbeoefenaars ............................................................. 39
18.4. Sancties in geval van overtreding. .................................................................................. 39
Bijlage 1 - MANDATEN & BENOEMINGEN ........................................................................ 40
Bijlage 2 - tuchtreglement dopingpraktijken elitesporters of begeleiders ......................... 42

Intern reglement – versie 14/12/2020

4

N I E U W INTERN REGLEMENT
Het bestuursorgaan van Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw, heeft via eenvoudig
meerderheidsbesluit per mail, deze versie van 14/12/2020, goedgekeurd.
Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie
van de statuten van WSV, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd. In
geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang
hebben.
Ieder die gebruik maakt van de dienstverlening van WSV, lid/niet-lid , is geacht kennis te
hebben genomen van dit intern reglement en zich te houden aan de beschreven bepalingen.
Door de aansluiting bij WSV aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van WSV
en de verenigingen waarbij WSV is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de
bevoegdheid van deze verenigingen.
Alle reglementen zijn beschikbaar via de officiële website.
Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van WSV
bepaald.

1.

STRUCTUUR

1.1.











Overzicht
Algemene vergadering
Bestuursorgaan
Dagelijks bestuur
Algemeen secretariaat
Commissarissen, nazichters der rekeningen
Provinciale comités
Mediacommissie
Milieuraad
Sportraad
Tuchtraad
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1.3.

Algemene vergadering

Zoals in elke vzw is de algemene vergadering het hoogste machtsorgaan.
De algemene vergadering is samengesteld uit de effectieve leden van WSV.
Dit zijn:
 De stichtende leden.
 De gecoöpteerde leden.
 Eén afgevaardigde per aangesloten club die in regel is met de statutaire bepalingen.

1.4.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan, verkozen door de algemene vergadering, staat in voor de ontwikkeling en
controle op de uitvoering van het uitgestippelde beleid.

1.5.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit zes leden. Dit college is samengesteld als volgt:
 De voorzitter van WSV.
 De ondervoorzitter van WSV
 De secretaris-generaal van WSV.
 De penningmeester van WSV.
 De voorzitter van de sportraad van WSV.
 De administratieve coördinator van WSV.

1.6.

Algemeen secretariaat

Elk orgaan van WSV wordt bijgestaan door het algemeen secretariaat. Naast deze
dienstenfunctie werkt dit secretariaat ook als coördinator tussen de verschillende organen.
De verslagen van alle organen van WSV berusten op het algemeen secretariaat.
WSV heeft 2 API’S (aanspreekpunt integriteit) aangesteld, te bereiken via mail
(nele@waterski.be of karin@waterski.be) of telefoon +32 3 271 19 59.
In nauwe samenspraak met de API’s werkt de ethische commissie, die advies geeft inzake
gezond en ethisch sporten. Dit wil zeggen sporten in overeenstemming met het geheel van
positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht
moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele integriteit (fysiek,
psychisch en seksuele) fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).
Tenslotte geeft de ethische commissi ook advies i.v.m. maatregelen die nodig en wenselijk zijn
om het kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele
integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af
te handelen.
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1.7.

Commissarissen - rekeningnazichters

Deze worden door de algemene vergadering benoemd voor het jaarlijks nazicht van de
boekhouding op technisch en financieel vlak.

1.8.

Provinciale comités

De provinciale voorzitter en de door deze laatste aangeduide secretaris en penningmeester
vormen de provinciale stuurgroep. Deze stelt het provinciaal comité samen.

1.9.

Mediacommissie

Dit is het orgaan van WSV dat instaat voor het pers- en mediabeleid en is rechtstreeks geplaatst
onder het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur en de sportraad.

1.10.

Milieuraad

Dit is het orgaan binnen WSV dat alle milieuaspecten onderzoekt die betrekking hebben op de
werking en de uitvoering van onze sport en die adviserend kan optreden omtrent de
milieuwetgeving.

1.11.

Sportraad

Het hoogste sporttechnisch orgaan van WSV. De sportraad bepaalt welke commissies en
onderliggende cellen wenselijk zijn voor het beheer van de sport. De sportraad heeft onder
haar toezicht de sportieve werking van de diverse cellen en benoemt voor elke cel een
coördinator die op zijn beurt instaat voor de samenstelling en de werking van zijn team.

1.12.

Tuchtraad

De tuchtraad van WSV is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van
een algemeen geldende reglementering van WSV en de verenigingen waarbij WSV is
aangesloten.
WSV en, door hun aansluiting, de clubs en hun leden, verbinden zich ertoe elk geschil uit
hoofde van de reglementen en gedragscodes (met inbegrip van elke vordering op basis het
tuchtreglement) of van de competities georganiseerd conform dit reglement, behoudens
andersluidende dwingende wettelijke bepalingen of andersluidende bepalingen in dit
reglement en na de uitputting van de interne middelen voor zover deze in huidig reglement zijn
voorzien, te beslechten via scheidsrechterlijke procedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de
Sport (“BAS”).

Intern reglement – versie 14/12/2020

7

2.

ALGEMENE VERGADERING

Zie ook de statutaire bepalingen hieromtrent.
Het bestuursorgaan kan eventueel beslissen nog andere punten op de dagorde te plaatsen,
hetzij uit eigen beweging, hetzij op vraag van de sportraad, van een club of van een andere
instantie.

2.1.

Vertegenwoordiging clubs

Om haar stemrecht te kunnen uitoefenen zal een club een natuurlijk persoon aanduiden als
vertegenwoordiger. Deze aanduiding gebeurt schriftelijk en moet ten laatste vijf werkdagen
voor de algemene vergadering toekomen op de zetel van WSV.
Deze aanduiding loopt zolang door totdat een ander persoon schriftelijk aangeduid werd om
diezelfde club te vertegenwoordigen.
Het mandaat van deze persoon is evenwel slechts geldig voor zover:
 Degene die de mandatering ondertekende daartoe gemachtigd was vanuit de club.
 Degene die het mandaat uitoefent, heeft voor het vorige of het aan gang zijnde
kalenderjaar, een geldige lidkaart van WSV.

3.

LEDEN

WSV bestaat, zoals statutair bepaald, uit verschillende soorten leden:
 Werkende leden, in de statuten omschreven als effectieve leden of “lid/leden”: maken
deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De voorwaarden
waaraan de werkende leden moeten voldoen zijn statutair bepaald. Een lijst van
werkende leden wordt bijgehouden op de zetel.
 Toegetreden leden: ondersteunen de doelstelling van WSV, doen actief aan sport via
WSV en betalen het vereiste WSV-lidgeld.
 Ereleden.
Het bestuursorgaan mag, in afwachting van een beslissing door de algemene vergadering, ter
voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen,
ordemaatregelen (bv. schorsing deelname training of andere activiteiten) nemen voor wie zich
schuldig zouden maken aan een ernstige inbreuk op zaken omschreven in de diverse
documenten die de werking reguleren van WSV en de verenigingen waarbij WSV is
aangesloten. Dit betreft een bestuurlijke maatregel, geen tuchtsanctie.
Het aanvaarden of de uitsluiting van een lid (werkend/toegetreden/ere) kan slechts
uitgesproken worden mits het in acht nemen van de procedures omschreven in de WSV statuten.
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3.1.

Effectief lid

Het aantal der effectieve leden bedraagt minstens tien.
De volheid van het lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering
komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
De wettelijke bepalingen zijn alleen op hen toepasselijk.
De effectieve leden zijn:
 Gecoöpteerde leden
 Een club die voldoet aan de voorwaarden zoals statutair bepaald
 Stichtende leden
De gecoöpteerde & stichtende leden, verliezen automatisch hun statuut van effectief lid indien
ze drie opeenvolgende jaren afwezig zijn op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering.
Zij kunnen evenwel een volmacht geven aan een ander, aanwezig op de algemene vergadering,
gecoöpteerd of stichtend lid om hen te vertegenwoordigen. In dat geval worden zij niet
beschouwd als afwezig.
3.1.1. Gecoöpteerd lid
De provinciale comités en de erkende sportraad commissies kunnen aan het bestuursorgaan
kandidaten voordragen teneinde hen het statuut van gecoöpteerd lid te verlenen wegens hun
verdiensten voor de waterskisport.
Teneinde het aantal gecoöpteerde leden te beperken kan het bestuursorgaan uit de
voorgestelde kandidaten een selectie maken en die voordragen aan de algemene vergadering.
Het is enkel de algemene vergadering die de bevoegdheid heeft om gecoöpteerde leden te
aanvaarden/benoemen.
Indien een stemgerechtigde, op de voorgaande algemene vergadering gevolmachtigd zou zijn
geweest voor een ander gecoöpteerd/stichtend lid, dan geldt de volmacht enkel en alleen voor
die algemene vergadering.
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3.2.

Toegetreden leden

Onder toegetreden leden dient te worden begrepen:
 clubs met minder dan tien bij WSV toegetreden leden & of de clubs die geen vzwstatuut hebben;
 alle toegetreden leden, sporters, van de aangesloten clubs die werden doorgegeven via
het WSV - ledenbestand.
Het aantal toegetreden leden is onbeperkt, doch hebben zij geen stemrecht op de algemene
vergadering van WSV. Toegetreden leden die in overeenstemming zijn met de diverse
documenten die de werking reguleren van WSV en de verenigingen waarbij WSV is
aangesloten, mogen aan alle WSV - activiteiten deelnemen.

3.3.

Ereleden

Zijn personen of instellingen die om reden van hun werking in het kader van het
maatschappelijk doel door het bestuursorgaan als erelid erkend worden. Doch hebben zij geen
stemrecht op de algemene vergadering van WSV.

3.4.

Interne richtlijnen

Ieder die gebruik maakt van de dienstverlening van WSV, verbindt zich samen met WSV zelf, tot
volgende afspraken:
 Het naleven van de diverse documenten die de werking reguleren van WSV en de
verenigingen waarbij WSV is aangesloten. Bij schending van bepalingen uit deze
reglementen, kan men voor de WSV – tuchtraad verschijnen. Alle opgelegde straffen of
boetes die toegerekend worden, worden uitgevoerd of betaald door de
persoon/organisatie in kwestie.
 Door het lidmaatschap kunnen, mits voldaan aan de disciplinespecifieke voorwaarden,
toegetreden/effectieve WSV - leden deelnemen aan activiteiten, trainingen, in
voorkomend geval wedstrijden, van WSV en de verenigingen waarbij WSV is
aangesloten. Niet-leden, toegetreden leden, kunnen dit evenzeer mits voldaan aan de
disciplinespecifieke voorwaarden en de registratie van een dagverzekering.
 Ieder kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuursorgaan van de
vereniging. Het bestuursorgaan engageert zich ertoe om binnen een redelijke termijn
van antwoord te voorzien.
 Ieder geeft, rechtstreeks of via de club, zo snel mogelijk een wijziging van zijn
persoonsgegevens door aan het bestuursorgaan van WSV.
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 Ieder toegetreden/effectief lid betaalt tijdig het WSV – lidgeld (jaarlijks bepaald door
het WSV – bestuursorgaan). Bij aansluiting tijdens het lopende werkingsjaar (1 januari
tot en met 31 december) blijft de volledige bijdrage verschuldigd. De bijdrage wordt in
geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of
overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, overheidsmaatregelen,
weersomstandigheden, …), deels of volledig terugbetaald.
 Tijdens deelname aan activiteiten van WSV en de verenigingen waarbij WSV is
aangesloten, verleent ieder de toestemming om beeldmateriaal van hem/haar te laten
maken. Alsook om het beeldmateriaal te gebruiken voor de promotie van de
activiteiten/dienstverlening van WSV en de verenigingen waarbij WSV is aangesloten.
Ieder kan zich evenwel beroepen op het recht, indien er gewichtige redenen
voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die
de intrekking voor WSV tot gevolg heeft, zal door de betrokkene worden vergoed.
 Het doorgeven van ledengegevens van een toegetreden lid, natuurlijke persoon, door
een club, impliceert de toestemming om de nodige gegevens door te geven aan WSV.
Op die manier kan:
o De WSV - aansluiting gebeuren, teneinde de verzekering voor burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen te garanderen.
De registratie van de toestemming voor de aansluiting van minderjarigen of personen
onder bewind, bij WSV, berust bij de club.
o Er communicatie bezorgd worden van partners van WSV.
 WSV kan contracten met partner(s) aangaan, waarvan op wedstrijdkledij, te dragen
door sporters, het logo van de partner(s) is afgebeeld.
 WSV verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van
eenieder te respecteren. Persoonsgegevens worden overeenkomstig de
privacyverklaring van WSV behandeld.
 Een veilige omgeving is essentieel om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan
sportactiviteiten. WSV engageert zich daarom tot:
o Bescherming van toegetreden leden, bestuurders en vrijwilligers, van aangesloten
clubs, door het afsluiten van de nodige decretale verzekeringen, inbegrepen in de
ledenbijdrage.
o WSV is een vereniging waar discriminatie, agressie, pesten en/of grensoverschrijdend
gedrag geen plaats heeft.
o Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen.
o Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin ieder zich veilig kan
bewegen.
o Er heerst een open sfeer waar ieder zijn mening kan geven.
o Er wordt op een medisch gezonde en ethisch verantwoorde manier aan sport
gedaan.
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 Bij een ongeval van een toegetreden WSV lid in de loop van een training, wedstrijd of
andere activiteit van WSV of de bij WSV aangesloten clubs, moet men dit zo snel
mogelijk meedelen aan de clubverantwoordelijke. Indien het ongeval gedekt wordt door
de verzekering van WSV, zal hiervan een aangifte gebeuren. De polisvoorwaarden zijn te
raadplegen via het WSV - secretariaat.
 WSV is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van
leden of niet – leden.
 Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade aan ingebruikgenomen
zaken door WSV. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door
hem of hen die het betroffene het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover
het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 WSV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van
dit reglement, begaan door haar leden of door derden.
Van ieder die betrokken is bij WSV wordt een onberispelijk gedrag verwacht en hiermee een
voorbeeld te zijn voor anderen. Aan dit intern reglement worden, online beschikbaar,
gedragscodes gevoegd die integraal deel uitmaken van dit intern reglement:
 gedragscode bestuurders, directie en personeel WSV
 gedragscodes voor bestuurders
 gedragscodes voor sportbegeleiders
 gedragscodes voor sporters
 gedragscodes International Waterski & Wakeboard Federation

4.

BESTUURSORGAAN

Zie ook de statutaire bepalingen hieromtrent.

4.1.

Samenstelling

In de mate van het mogelijke zal men streven naar minstens één bestuurder als
verantwoordelijke voor elke Vlaamse provincie, en een aanwezigheid van expertise in elk van
de disciplines.

4.2.

Verantwoordelijkheid

Bestuurders hebben, naast de algemene leiding van WSV, in principe elk nog een taak waarvoor
ze in het bijzonder instaan en verantwoordelijkheid voor dragen.
Enkel het bestuursorgaan bezit de bevoegdheid om WSV bij andere verenigingen aan te sluiten.
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4.3.

Termijn

Om de twee jaar, telkens tijdens de gewone statutaire algemene vergadering van de pare jaren,
worden mandaten (her)verkiesbaar gesteld, dit volgens een beurtrol (Bijlage I).
Een tussentijds ter beschikking gesteld mandaat kan ingevuld worden door het tussentijdse
coöpteren van een nieuwe bestuurder, via het bestuursorgaan. Deze persoon vervult dan wel
de specifieke taak van het open gekomen mandaat, maar heeft geen stemrecht in het
bestuursorgaan vermits hij/zij niet door de algemene vergadering benoemd werd.
Een open gekomen mandaat wordt verkiesbaar gesteld tijdens de eerstvolgende gewone
statutaire algemene vergadering.

4.4.

Titels & bevoegdheden

Het bestuursorgaan organiseert zich zodanig, minimum minimorum, volgende specifieke
bestuursmandaten worden opgenomen:
 Voorzitter
 Ondervoorzitter
 Secretaris-generaal
 Penningmeester
De hierboven volgende opsomming van de specifieke bestuursmandaten en daar aan
gekoppelde bevoegdheden is niet beperkend.

4.5.

Kandidatuur

Het bestuursorgaan zal tenminste twee maanden voor de gewone statutaire algemene
vergadering een kandidatuurstelling uitvaardigen, waarin het profiel als bestuurder wordt
omschreven.
Kandidaturen voor de functie van bestuurder worden voorgedragen door de provinciale
comités, de erkende sportraad commissies. De stichtende leden en de gecoöpteerde leden
kunnen zich persoonlijk kandidaat stellen.
Iedere kandidaat zal zijn kandidatuur aan de hand van een gemotiveerd schrijven indienen bij
Het bestuursorgaan . Dit schrijven moet uiterlijk één maand voor de datum van de gewone
statutaire algemene vergadering toekomen op het WSV secretariaat, aansluitend zal een
bevestiging van ontvangst worden toegestuurd.
De kandidaat moet een geldige WSV lidkaart hebben bij zijn kandidaatstelling.
Overigens moet iedereen die een bestuursfunctie binnen de WSV uitoefent steeds een geldige
WSV lidkaart hebben.
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4.6.

Stemprocedure

De stemming gebeurt geheim.
Elke stemgerechtigde krijgt een stembrief met de namen van de kandidaten.
De stemgerechtigde zal hierop duidelijk aanduiden voor welke kandidaat of voor welke
kandidaten hij/zij voorstemt.
De stemgerechtigden mogen maximum zoveel kandidaten aanduiden op het stemformulier als
voor het aantal mandaten die verkiesbaar zijn. Per kandidaat kan slechts 1 of geen aanduiding
gebeuren. Zoniet is het stemformulier ongeldig.
Er is slechts één stemronde.
De kandidaat of de kandidaten met het meeste aantal stemmen is/zijn verkozen, indien hij of zij
minstens tien procent van de aanwezig en vertegenwoordigde stemmen behalen.
Enkel bij gelijkheid van stemmen van één of meerdere kandidaten voor de laatst beschikbare
plaats komt er een nieuwe stemronde, waarbij enkel kan gestemd worden voor de ex-aequo
kandidaten.
Indien alle plaats(en) dan nog niet ingevuld zijn, blijft/blijven deze tussentijds open. Tijdens een
volgende algemene vergadering worden daarvoor dan nieuwe verkiezingen georganiseerd.

5.

DAGELIJKS BESTUUR

Zie ook de statutaire bepalingen hieromtrent.

5.1.

Bevoegdheden

Het dagelijks bestuur is in de eerste plaats executief t.o.v. de beslissingen van de algemene
vergadering en van het bestuursorgaan .
Anderzijds zal het dagelijks bestuur dagdagelijks alle beleidsbeslissingen nemen die niet
uitdrukkelijk indruisen tegen de statuten, het intern reglement, het sportreglement, de
technische reglementen of in andere regels en richtlijnen, of tegen beslissingen van de
algemene vergadering of van Het bestuursorgaan ..
Het dagelijks bestuur staat ook in voor alle praktische procedureregelingen.
Het dagelijks bestuur kan zich laten bijstaan door de provinciale comités, de mediacommissie,
de milieuraad, de sportraad en door de commissies en hun diverse onderliggende cellen.
De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien
deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige
bestuurders.
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De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid, voor zover ten minste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een lid kan schriftelijk volmacht geven aan
een ander medelid en kan slechts een medelid vertegenwoordigen. Bij staken van stemmen is
de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

5.2.

Volmachten en mandaten

Onder toezicht van het bestuursorgaan, zullen de aangestelde volmachtdragers die deel
uitmaken van het dagelijks bestuur er op toezien dat alle financiële transacties worden
uitgevoerd in overeenstemming met de begroting die door de algemene vergadering jaarlijks
wordt goedgekeurd.
Bij transacties of financiële verbintenissen die niet zijn voorzien op de goedgekeurde begroting,
zal de algemene vergadering hiervan op de hoogte worden gesteld en zullen volgende regels
gelden:
Verrichtingen tot 1.500 €: administratieve coördinator.
Verrichtingen tussen de 1.500 € en 5.000 €: twee leden van het dagelijks bestuur.
Verrichtingen boven de 5.000 €: drie leden van het dagelijks bestuur.

6.

ALGEMEEN SECRETARIAAT

Het algemeen secretariaat is het zenuwcentrum van WSV. Alle documenten worden er
verzameld, geklasseerd en eventueel verspreid. Alle administratieve functies van WSV worden
er gecentraliseerd.
Het personeel bestaat bij voorkeur uit:
 Een sporttechnische coördinator
 Een sporttechnische coördinator recreatieve sportbeoefening
 Een administratieve coördinator
 Een administratieve medewerker
De taken en functies van het personeel worden bepaald door het bestuursorgaan .

7.

COMMISSARIS - REKENINGNAZICHTER

De algemene vergadering zal elk jaar een professioneel commissaris, een externe boekhouder
die de boekhouding technisch keurt, aanduiden.
Daarnaast kan de algemene vergadering ook nog één of twee vrijwillige rekeningnazichter(s)
aanduiden. De rekeningnazichter(s), die geen commissarissen zijn, gaan na of WSV op financieel
vlak gehandeld heeft als een goede huisvader. De vrijwilligers rekeningnazichter(s) moeten om
verkozen te worden door de algemene vergadering in het bezit zijn van een geldige lidkaart van
de federatie.
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Indien er meer kandidaten zijn dan zal de AV de éne commissaris en de éne of twee
rekeningnazichters verkiezen en worden de anderen in volgorde van het aantal behaalde
stemmen de reserve voor het geval één der gekozenen zijn functie niet zou kunnen uitoefenen.

7.1.

Controle

De commissaris & rekeningnazichter(s) worden schriftelijk opgeroepen om hun functie te
komen uitoefenen op een welbepaalde dag en dit tijdens de officiële kantooruren.
Het nazicht der rekeningen gebeurt éénmaal per jaar in het bijzijn van de penningmeester en
van degene die instaat voor het bijhouden van de boekhouding.
Enkel de penningmeester, degene die instaat voor het bijhouden van de boekhouding en
degenen die door de AV aangesteld werden als commissaris & rekeningnazichter(s) mogen
hierbij aanwezig zijn.

7.2.

Inzagerecht

De bestuurders en al degenen die wettelijk inzagerecht hebben in de boekhouding kunnen dit
recht uitoefenen op afspraak met de penningmeester, maar enkel tijdens de kantooruren.

8.
8.1.

PROVINCIALE COMITÉS
Structuur

De provinciale comités hebben een eigen identiteit met statuten en een intern reglement onder
toezicht van WSV.
Indien er onvoldoende werking is in een bepaalde provincie kunnen er meerdere provincies
samen één provinciaal comité vormen.
De Voorzitter van het provinciale comité duidt een provinciale secretaris en penningmeester
aan.
De voorzitter van het provinciale comité en de provinciale secretaris en penningmeester
vormen samen de provinciale stuurgroep.
De provinciale stuurgroep richt een provinciaal comité op.
Hierin zetelen o.m. de provinciale promotoren.
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8.2.

Benaming

Benaming van de provinciale comités:
 Provinciaal comité Antwerpen “Waterski & Wakeboard Provincie Antwerpen vzw
(WSPA)”.
 Provinciaal comité WSV Vlaams-Brabant.
 Provinciaal comité Limburg “Limburg Waterski vzw (LWS)”.
 Provinciaal comité Oost-Vlaanderen “Oost-Vlaanderen Waterski vzw (OVWS)”.
Provinciaal comité WSV West-Vlaanderen “West-Vlaanderen Waterski (WVWS).

8.3.

Werking

WSV erkent voornoemde vijf provinciale comités en kent hen volgende bevoegdheden toe:
Rechtstreekse contacten met de provinciale en gemeentelijke overheden.
Het verwerven van provinciale subsidies.
Het voeren van een aparte boekhouding, kas en bankrekening.
Deze boekhouding en de eraan verbonden gelden staan los van de financies van WSV.
Dit hele financiële hoofdstuk valt onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de betrokken
provincie voorzitter.
WSV erkent voornoemde vijf provinciale comités en legt hen volgende verplichtingen op:
 Jaarlijks minstens één 'officieel' bezoek door een lid van de provinciale stuurgroep aan
ELKE bij WSV aangesloten club van de provincie.
 Het ontwikkelen van de waterskisport in de provincie:
o Op wedstrijdgebied.
o Op het gebied van de Sport-voor-Allen.
o Op het gebied van het zoeken naar watervlakken en clubs.
Van de verslagen van de provinciale comités wordt telkens een afschrift bezorgd aan het
algemeen WSV secretariaat.

9.

MEDIACOMMISSIE

Het bestuursorgaan benoemt een commissie verantwoordelijke die op zijn beurt zich laat
omringen voor advies door enkele vakmensen uit de pers en media, en die samen met een
aantal medewerkers vanuit WSV de mediacommissie zal samenstellen.
Vanuit de onderliggende cellen van de sportraad zal voor elke cel een pers en media
verantwoordelijke worden aangesteld die ervoor zal zorgen dat alle informatie i.v.m. hun
activiteiten via een geschreven verslag tijdig wordt overgemaakt naar het Algemeen WSV
secretariaat die op zijn beurt alle informatie zal centraliseren en verdelen naar betrokkenen
voor publicatie.
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10.

MILIEURAAD

Het bestuursorgaan zal instaan voor de samenstelling van de milieuraad die zal bestaan uit een
professionele medewerker met kennis van de milieuproblematiek en enkele medewerkers
vanuit WSV.
De milieuraad zal alle nuttige informatie met betrekking tot de milieuwetgeving en die invloed
kunnen hebben op het beoefenen van onze sport of tot de uitbating van infrastructuur
verzamelen. Deze verspreiden naar de bij WSV aangesloten clubs die mogelijks betrokken zijn
met milieu richtlijnen en indien nodig op hun aanvraag ze bijstaan of begeleiden.

11.
11.1.

SPORTRAAD
Algemeenheden

Het bestuursorgaan benoemt een algemene voorzitter van de sportraad en een voorzitter voor
elke commissie met kennis van de betrokken materie van de desbetreffende.
De sportraad op zijn beurt benoemt voor elke onderliggende cel een coördinator op voordracht
van de desbetreffende cel.

11.2.

Samenstelling

Deze lijst is niet limitatief, Het bestuursorgaan kan bijkomende commissies oprichten of andere
opheffen en de sportraad kan de onderliggende cellen oprichten of andere opheffen.
 Commissie recreatie
 Commissie opleiding
 Commissie racing (TC/1)
 Commissie all (TC/2)
 Commissie topsport
 Commissie wakeboard
 Commissie Show
De beslissingen in de commissies en de onderliggende cellen worden genomen bij
eenvoudige meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden. Bij staken van stemmen beslist
de betrokken voorzitter.
Elke beslissing zal via het verslag ter goedkeuring voorgelegd worden aan de sportraad.
Een commissie en/of een onderliggende cel die geen vergadering hield zal mondeling verslag
uitbrengen over de haar toevertrouwde materie tijdens de vergaderingen van de sportraad
en/of haar commissie.
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Een commissie en/of een onderliggende cel die wel een vergadering hield zal hiervan zo vlug
mogelijk een schriftelijk verslag opstellen en uittypen, en dit aan het algemeen secretariaat
bezorgen voor distributie.
Zolang het algemeen secretariaat de sportraad niet kan inlichten over de door de verschillende
commissies voorgestelde beslissingen kunnen deze immers niet goedgekeurd worden en
gelden deze in principe niet.
De coördinator van een cel stelt zijn cel samen.
Hij beslist, eventueel aan de hand van het intern reglement als daar iets voorzien werd, wie wel
en wie niet de vergaderingen van zijn cel mag bijwonen.
Om een vergadering van een cel te kunnen bijwonen moet men een geldige WSV lidkaart
bezitten. Dit laatste geldt niet voor de personen die door de coördinator van een cel persoonlijk
uitgenodigd werden om een bepaald punt te bespreken.
De leden van en van de sportraad hebben altijd het recht de vergaderingen van de
verschillende cellen bij te wonen.

12.

TUCHT M.B.T. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend gedrag erkent WSV en, door hun
aansluiting, de clubs en hun leden, uitdrukkelijk de bevoegdheid van de tuchtinstanties van het
Vlaams Sport Tribunaal, hier verder “VST” genoemd, in eerste aanleg en de tuchtkamer hoger
beroep van het VST in tweede aanleg.

12.1.

Sanctioneerbare gedragingen

Tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn zowel elke gedraging die grensoverschrijdend is en die de
goede werking, de goede naam of de reputatie van WSV in het gedrang brengt of strijdig is met
de wetten, statuten, reglementen, gedragscodes en waarden van WSV of de sport of het
aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het bieden van hulp bij het begaan van een
inbreuk, als het verzuimen van hulp.
Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder
tuchtrechtelijk sanctioneerbaar (hierna gezamenlijk genoemd: “Grensoverschrijdend gedrag”):
Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan elke vorm van
ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel
of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende,
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd (bv.
voyeurisme, kinderlokken (“grooming”), aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie,
verkrachting, exploitatie van prostitutie en pooierschap, etc.).
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Geweld. Hieronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard
of eigenschappen van de betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een persoon
psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen. Gedrag dat vermeld staat in de spelregels
van de sport valt niet onder de notie geweld en dus ook niet onder de notie
Grensoverschrijdend gedrag in de zin van dit reglement.
Pesterijen. Hieronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere
gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die plaats
hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de
waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij of in het kader van de
sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in gevaar wordt gebracht of dat een
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd
en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige
geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke
staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale
overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of
genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst,
nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en
genderexpressie.
Het in dit reglement bedoelde Grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op
grensoverschrijdend gedrag binnen de context van WSV, ongeacht of dit binnen of buiten de
sportaccommodatie of –infrastructuur werd gepleegd. Grensoverschrijdend gedrag gepleegd
buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden wanneer er een verband
bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden uitgeoefend.
Wanneer in een geschil dat door de interne tuchtinstanties van de sportorganisatie wordt
behandeld tevens elementen van Grensoverschrijdend gedrag worden aangehaald, zal de
interne tuchtinstantie een beslissing nemen over de feiten die haar bevoegdheid betreffen, en
de zaak in voorkomend geval doorverwijzen naar het tuchtorgaan dat bevoegd is voor de
tuchtrechtelijke behandeling van Grensoverschrijdend gedrag.

12.2.

Aangifte

1.
De aangifte van een klacht die betrekking heeft op Grensoverschrijdend gedrag dient
voldoende concreet en duidelijk te zijn. Om een aangifte in te dienen, wordt bij voorkeur
gebruik gemaakt van het klachtenformulier dat online beschikbaar is. Voorafgaand aan de
klacht dient een overleg te hebben plaatsgevonden met de WVS-API.
2.
De klacht wordt, na voorafgaand de WSV-API te hebben geïnformeerd aangetekend
gericht aan het VST.
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3.
De klacht kan door eenieder worden ingediend die een belang heeft. De klacht dient in
beginsel te worden ondertekend door de klager. Wanneer de klager evenwel tevens slachtoffer
is, kan de klacht in een eerste fase anoniem zijn. Op het ogenblik dat de zaak ter zitting
behandeld wordt, zal de identiteit van de klager/slachtoffer evenwel gekend dienen te zijn. Het
is tevens mogelijk dat de klager die anoniem wenst te blijven aan WSV vraagt om een
tuchtprocedure op te starten. WSV beslist dan autonoom en discretionair over het opstarten
van een tuchtprocedure.
4.
Er geldt geen termijn waarbinnen een klacht die betrekking heeft op
Grensoverschrijdend gedrag, dient te worden ingediend. Eenieder wordt aangespoord om deze
klacht evenwel zo snel mogelijk in te dienen.
Voor wat betreft het verloop van de tuchtrechtelijke procedure die betrekking heeft op feiten
van Grensoverschrijdend gedrag wordt verwezen naar de procedurereglementen van de
desbetreffende tuchtorganen die van toepassing zijn.

12.3.

Ordemaatregel

1. Het bestuursorgaan van WSV kan ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te
herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen nemen. In geval van (vermeend)
Grensoverschrijdend gedrag kan dit inhouden dat aan een persoon met onmiddellijke ingang
een tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid, een tijdelijk verscherpt toezicht, een
tijdelijke beperking of wijziging van de uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing wordt
opgelegd, desgevallend beperkt tot de locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid worden
gevreesd. Andere ordemaatregelen zijn tevens mogelijk, indien en voor zover deze nodig zijn
om de orde en/of veiligheid binnen de vereniging te waarborgen dan wel te herstellen. De
ordemaatregel dient daartoe noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn.
2. De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel kan gehoord
worden. Dit kan ook telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. Daartoe zal
de persoon per e-mail of per aangetekend schrijven worden uitgenodigd.
3. De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel.
4. De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende
tuchtprocedure in kracht van gewijsde is getreden.
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12.4.

Sanctie

Als tuchtsancties voor Grensoverschrijdend gedrag kunnen worden opgelegd:
a. een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing;
b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van WSV voor een duur van
maximaal drie jaar;
c. het verbod om één of meer aan leden van WSV toegekende rechten uit te oefenen voor een
duur van maximaal drie jaar;
d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportorganisatie voor een duur
van maximaal tien jaar;
e. de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaar;
f. de uitsluiting van WSV.
Er kunnen alternatieve (tucht)sancties door de tuchtinstantie opgelegd worden.
Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de
feiten van Grensoverschrijdend gedrag, kunnen de maximale straffen vermeld in b. tot en met
e. worden verdubbeld.
In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale
straffen vermeld in b. tot en met e. kunnen worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval
minderjarigen of andere handelingsonbekwamen slachtoffer zijn).
Wanneer er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende omstandigheid waarmee
rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van de tuchtsanctie. De maximale straffen
vermeld in b. tot en met e. kunnen in dat geval worden vermenigvuldigd met het aantal
slachtoffers, zonder dat die meer dan het tienvoud van de desbetreffende maximale straf
mogen bedragen.

13.

TUCHT – DOPING

In tuchtaangelegenheden m.b.t. dopingovertredingen erkent WSV en, door hun aansluiting, de
clubs en hun leden, uitdrukkelijk de bevoegdheid van de tuchtinstanties van het Vlaams Sport
Tribunaal, hier verder “VST” genoemd, in eerste aanleg en het Belgisch Arbitragehof voor de
Sport of de tuchtkamer hoger beroep van het VST in tweede aanleg.
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13.1.

Algemeen

De reglementen en procedures van NADO Vlaanderen zijn van toepassing. Deze zijn in
overeenstemming met de huidige Code van het WADA (World Anti Doping Agency) met
betrekking tot de dopingpraktijken van professionele- als breedtesporters en begeleiders.
Bij feiten waarvoor het IOC, GAISF, IWWF en of E&A bevoegd is om sancties uit te spreken,
zullen deze door de overkoepelende federatie KBWSF en door WSV toegepast worden.
WSV zal eventuele kosten die haar aangerekend worden in deze, verhalen op de overtreder en
eveneens alle mogelijke kosten die daaraan verbonden zijn.
Bij niet betaling door de overtreder zal er een administratieve maatregel worden genomen
waarbij het lidmaatschap wordt geweigerd met als gevolg dat hij/zij aan geen activiteiten meer
kan deelnemen.
Het bestuursorgaan zal toezien op de stipte toepassing ervan.

13.2.
13.2.1.

Intern tuchtreglement dopingpraktijken breedtesporters
Controlecomité

Het bestuursorgaan zal een controlecomité voor de beteugeling van dopingpraktijken
aanstellen. Dit comité zal bestaan uit drie personen:
 Een arts aangesteld door WSV, die zetelt als voorzitter.
 Een bestuurder van WSV.
 De sporttechnisch coördinator, tevens de administratief verantwoordelijke.
13.2.2.

Procedure

Indien iemand als positief wordt bevonden wordt het dossier doorgestuurd naar NADO
Vlaanderen.
13.2.3.

Sancties

De sancties uitgesproken door het VST zullen door WSV overgenomen worden. Verder zullen
deze meegedeeld worden aan de regionale Franstalige federatie (FFSNW), de nationale
federatie (KBWSF), de Europese federatie (IWWF Europe), de internationale federatie (IWWF),
het IOC en GAISF.
Er is een overeenkomst met de KBWSF om de sancties genomen door het VST door te trekken
op nationaal vlak.
Er is een overeenkomst met FFSNW om wederzijds genomen sancties over te nemen.
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13.3. Intern tuchtreglement
begeleiders

dopingpraktijken

elitesporters

of

Zie hiervoor in bijlage (Bijlage 2 ) het reglement met de gelijknamige titel.

14.

TUCHT – ALGEMEEN

Wanneer een persoon, organisatie een inbreuk beging op zaken omschreven in de diverse
documenten die de werking reguleren van WSV en de verenigingen waarbij WSV is
aangesloten, kan een klacht tegen desbetreffende aanhangig gemaakt worden conform de
tuchtprocedure van WSV voorzien in dit artikel. Voor wat betreft Grensoverschrijdend gedrag
en doping wordt verwezen naar de artikelen 12 & 13. Tuchtprocedures die betrekking hebben
op doping en Grensoverschrijdend gedrag vallen niet onder dit artikel 14.
De tuchtraad oordeelt in eerste aanleg over een klacht n.a.v. feiten gebeurd tijdens activiteiten
van de vereniging.
De tuchtraad bestaat uit zeven personen, die door de cellen van de sportraad worden
voorgedragen aangevuld met een persoon die professionele-juridische expertise heeft.
Een bestuurder van WSV kan geen deel uitmaken van de tuchtraad.
De leden van de tuchtraad zijn onderverdeeld als volg:
Een persoon die professionele-juridische expertise heeft
Een persoon voorgedragen door de cel RAC = Racing
Een persoon voorgedragen door de cel TOU = Klassiek
Een persoon voorgedragen door de cel DIS = Andersvaliden
Een persoon voorgedragen door de cel BAR = Blootvoet
Een persoon voorgedragen door de cel SHOW = Show
Een persoon voorgedragen door de cel TEL = Kabelbaan
Een persoon voorgedragen door de cel WAK = Wakeboard
De leden van de tuchtraad moeten over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken en
moeten minimum 21 jaar oud zijn.
De leden van de tuchtraad, uitgezonderd de persoon die professionele-juridische expertise
heeft, moeten steeds een geldige WSV lidkaart hebben.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd tot een nieuw persoon wordt
voorgedragen.
De tuchtraad kan enkel samengesteld zijn uit personen die op geen enkele wijze een persoonlijk
belang hebben bij het geschil noch betrokken zijn geweest bij het eventuele voorafgaande
onderzoek.
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De tuchtraad wordt voorgezeten door een persoon die professionele-juridische expertise heeft.
De voorzitter duidt onder de leden van de tuchtraad het zetelend tuchtcollege aan dat
minstens uit drie leden bestaat. Er wordt eveneens een secretaris aangeduid, die de griffie van
de tuchtraad zal waarnemen. De secretaris maakt geen deel uit van het tuchtcollege.

14.1.

Inleiden tuchtklacht

WSV en ieder belanghebbend lid (effectief/toegetreden) die meent schade te hebben geleden
door een overtreding op zaken omschreven in de diverse documenten die de werking reguleren
van WSV en de verenigingen waarbij WSV is aangesloten, kan een algemene tuchtklacht
inleiden.
Deze klacht wordt, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van veertien dagen na
de vermeende overtreding of de kennisname ervan, ingediend bij de tuchtraad van WSV. Het is
aan de aanklager om zich er van te verzekeren dat de klacht ontvangen werd door de tuchtraad
van WSV.
De klacht moet, op straffe van onontvankelijkheid, minstens volgende gegevens bevatten:
 naam, voornaam of volledige benaming, hoedanigheid, adres, telefoon- en faxnummer,
e-mailadres van de eiser en eventueel gegevens van de raadsman van de eiser alsook
van de verweerder aan wie de klacht is gericht;
 een uiteenzetting over de aard en de omstandigheden van het geschil, dat aan de
grondslag van de klacht ligt;
 een samenvatting van de ingeroepen regels die zouden overtreden zijn en de sanctie die
wordt gevorderd.
 Indien de eisende partij stavingstukken wenst voor te leggen, zal zij deze samen met een
inventaris in bijlage van haar klacht overmaken aan de tuchtraad.

14.2.

Waarborg – kennisgeving - oproeping

14.2.1. Waarborg
 De eisende partij zal binnen een termijn van dertig dagen na de indiening van haar klacht
door de tuchtraad bij gewone brief worden uitgenodigd tot storting van een waarborg
van 125 EUR ter dekking van de procedurekosten.
 Deze waarborg is forfaitair bepaald en omvat de dekking van de honoraria en kosten van
de leden van de tuchtraad evenals de administratieve kosten van de tuchtraad.
 Indien de eisende partij door de tuchtraad in het gelijk wordt gesteld, zal de verweerder
veroordeeld worden tot de terugbetaling van: de door WSV vzw gemaakte onkosten &
van de gestorte waarborg aan de eisende partij.
 Indien een minnelijke schikking conform artikel 12.3 van het huidige reglement wordt
getroffen, zal de Tuchtraad ¾ van de waarborg terugstorten aan de eisende partij.
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 Indien de tuchtraad een akkoorduitspraak velt conform artikel 12.5.3 van het huidige
reglement, zal de verweerder, behoudens andersluidend akkoord, veroordeeld worden
tot de terugbetaling van de helft van de waarborg aan de eisende partij.
14.2.2. Kennisgeving & oproeping
Binnen een redelijke termijn van liefst dertig dagen na de datum waarop de tuchtraad de
waarborg heeft ontvangen, zal zij de eisende partij en de verweerder oproepen per
aangetekend schrijven.
In deze kennisgeving worden minstens volgende elementen vermeld:
 de datum, de plaats en het uur waarop partijen worden opgeroepen om te verschijnen
voor een hoorzitting van de tuchtraad;
 desgevallend, de te volgen procedure voor de neerlegging van stavingstukken door de
tegenpartij en van een schriftelijke verdediging en voor het inroepen van andere
bewijsmiddelen, inclusief het getuigenverhoor;
 de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een raadsman naar keuze;
 de tijdstippen en de plaats waarop het dossier kan worden ingezien en waarop eventueel
kopijen van het dossier kunnen worden besteld;
 het voorstel van sanctie bij minnelijke schikking.

14.3.

Minnelijke schikking

14.3.1. Procedure
 WSV kan een sanctie voorstellen bij wijze van minnelijke schikking, zowel bij klachten die
intern werden behandeld als bij klachten ingediend bij het VST. Indien deze sanctie door
de betrokken partij(en) aanvaard wordt, kan de tuchtraad uitspraak doen zonder
oproeping van de partijen.
 Het voorstel van sanctie bij minnelijke schikking moet schriftelijk aan de betrokken
partij(en) worden gedaan, samen met de kennisgeving en oproeping zoals omschreven in
het huidige reglement.
 Indien de sanctie bij minnelijke schikking wordt aanvaard, moeten de betrokken partijen
hun schriftelijk akkoord binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van het
voorstel tot minnelijke schikking aan de tuchtraad meedelen.
 De tuchtraad zal binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke
aanvaarding van de minnelijke schikking een beschikking vellen waarin de aanvaarding
van de minnelijke regeling wordt geacteerd en waarin wordt bepaald vanaf wanneer de
sanctie begint te lopen.
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14.4.

Tuchtprocedure

14.4.1. Voortzetting
Indien de sanctie bij minnelijke regeling niet tijdig aanvaard wordt, zal de gewone procedure
voor de tuchtraad worden voortgezet overeenkomstig de hierna volgende bepalingen.
14.4.2. Taalgebruik
 De procedure voor de tuchtraad wordt in het Nederlands gevoerd.
 Indien de partijen de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn, kunnen zij zich
laten bijstaan door een onafhankelijke tolk.
 Het zetelend tuchtcollege doet uitspraak over de formaliteiten en kosten verbonden aan
de bijstand van een tolk.
14.4.3. Zetel tuchtraad
De zittingen, bijeenkomsten en beraadslagingen van de tuchtraad hebben plaats op het
algemeen secretariaat van WSV. Het zetelend tuchtcollege kan beslissen om de zittingen,
bijeenkomsten en beraadslagingen van de tuchtraad, op een andere plaats te houden.
14.4.4. Onderzoek klacht
 De tuchtraad vat na de weigering van het voorstel tot minnelijke regeling met alle
mogelijke middelen het onderzoek van de zaak aan. Zij kan aldus ondermeer
getuigenissen inwinnen en één of meerdere deskundigen aanstellen.
 Indien de partijen gebruik wensen te maken van het bewijs door getuigen of van ieder
ander bewijsmiddel, dan zullen zij de tuchtraad hiervan minstens veertien dagen vóór de
geplande hoorzitting op de hoogte brengen per aangetekend schrijven. In dit schrijven
moeten de volledige naam, adres en hoedanigheid van de op te roepen getuigen worden
meegedeeld. De tuchtraad zal vervolgens de getuigen per aangetekend schrijven
oproepen om te verschijnen op de geplande hoorzitting.
 De partijen zullen vervolgens in persoon, eventueel bijgestaan door een raadsman en/of
een tolk, verschijnen op de hoorzitting van de tuchtraad om er gehoord te worden in de
uiteenzetting van hun middelen en verdediging.
 Indien de partijen of één van hen niet in persoon verschijnen, hoewel zij regelmatig
opgeroepen zijn, is de tuchtraad gemachtigd om haar opdracht niettemin te volbrengen,
nadat zij er zich van heeft vergewist dat de oproep de partijen heeft bereikt. De tuchtraad
zal geacht worden haar uitspraak op tegenspraak te hebben gedaan.
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 De zittingen van de tuchtraad worden gehouden volgens het principe van de
openbaarheid van de debatten, tenzij de partijen of één van hen vordert dat de debatten
achter gesloten deuren zouden plaatshebben. De tuchtraad zal desgevallend over de
opportuniteit van dit verzoek oordelen en zal soeverein beslissen over de al dan niet
openbaarheid.
14.4.5. Voorlopige & bewarende maatregelen
 Elke partij kan aan de tuchtraad, van zodra zij is gevat, verzoeken voorlopige of
bewarende maatregelen te bevelen zoals onder meer de voorlopige opheffing van een
schorsing.
 De tuchtraad zal zich binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van het verzoek
tot voorlopige en bewarende maatregelen hierover uitspreken in een gemotiveerde
beschikking gericht aan het bestuursorgaan van WSV, die verantwoordelijk is voor de
effectieve tenuitvoerlegging.

14.5.

Uitspraak

De uitspraak van de tuchtraad wordt geacht te zijn gedaan op de zetel van de tuchtraad en op
de datum die erin vermeld wordt.
De uitspraak van de tuchtraad is gemotiveerd en bevat desgevallend de door de tuchtraad
opgelegde sancties.
14.5.1. Sancties
Overtreding
Het niet naleven van de bij de WSV geldende
interne reglementen

Niet loyaal gedrag t.o.v. WSV

Sanctie
 Minimum een officiële blaam
 Schrapping van het lidmaatschap bij WSV
voor het huidige jaar
 Maximum het voorstel tot definitieve
uitsluiting voorleggen aan het
bestuursorgaan en de Algemene
Jaarvergadering
 Minimum een officiële blaam
 1 jaar uitsluiting voor deelname aan alle
activiteiten voor personen.
 definitieve uitsluiting voor deelname aan
alle activiteiten voor personen.
 Voor clubs: Min. 1 jaar uitsluiting voor
deelname aan alle activiteiten & max.
voorstel tot definitieve uitsluiting
voorleggen aan het bestuursorgaan en de
Algemene Jaarvergadering
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Het niet naleven door de bij de WSV
aangesloten clubs, trainers en andere
begeleiders van de Panathlon-verklaring
betreffende de ethiek in de Jeugdsport

Verbale opmerkingen, misplaatste gebaren,
t.o.v. sporters, publiek, trainers, jury,
organisatie, wedstrijdleiding, …

Fysiek geweld t.o.v. sporters, publiek,
trainers, jury, organisatie, wedstrijdleiding, …
Onsportief gedrag

 Minimum een officiële blaam
 Min. 1 jaar en max. definitieve uitsluiting
voor deelname aan alle activiteiten voor
personen.
 Voor clubs: Min. 1 jaar uitsluiting voor
deelname aan alle activiteiten & max.
voorstel tot definitieve uitsluiting
voorleggen aan het bestuursorgaan en de
Algemene Jaarvergadering
 Minimum een officiële blaam
 Min. schrapping uitslag betrokken
wedstrijd & max. voorstel tot definitieve
uitsluiting voorleggen aan het
bestuursorgaan en de Algemene
Jaarvergadering
 Definitieve uitsluiting voor deelname aan
alle activiteiten
 Min. schrapping uitslag betrokken
wedstrijd
 Een officiële blaam
 Schrapping alle wedstrijdresultaten van het
betreffende seizoen

14.5.2. Termijn
 De tuchtraad moet uitspraak doen binnen een termijn van dertig dagen na het einde van
de hoorzitting(en).
 Deze termijn kan bij gemotiveerde beslissing van de tuchtraad éénmalig verlengd worden
met een bijkomende termijn van dertig dagen.
14.5.3. Akkoord uitspraak
Indien de partijen tijdens de tuchtprocedure en vóór de uitspraak van de tuchtraad alsnog tot
een akkoord komen dat een einde maakt aan hun geschil, dan kan dit akkoord op verzoek van
de partijen en mits instemming van de tuchtraad vastgelegd worden in een akkoorduitspraak
van de tuchtraad.
14.5.4. Kennisgeving
Wanneer de beslissing van de tuchtraad is uitgesproken, maakt zij deze binnen een termijn van
veertien dagen na de datum van de uitspraak per aangetekend schrijven over aan de partijen.
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14.6.

Hoger beroep

 Partijen kunnen tegen de beslissing van de tuchtraad hoger beroep aantekenen bij het
Belgisch Arbitragehof voor de Sport.
 De partij die hoger beroep wenst aan te tekenen zal, op straffe van onontvankelijkheid,
binnen een termijn van veertien dagen na de kennisgeving van de beslissing van de
tuchtraad een gemotiveerd verzoek tot hoger beroep richten aan het BAS conform de
procedureregels van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.
 Indien de partij die in hoger beroep gaat andere stavingstukken wenst voor te leggen dan
in eerste aanleg, zal zij die samen met een inventaris toezenden aan Belgisch Arbitragehof
voor de Sport.

15.

TRANSFERREGLEMENT

Wedstrijd- en promolicenties kunnen enkel worden aangevraagd voor aangesloten clubleden.
Deze aanvraag gebeurd via de clubverantwoordelijke van het lid in kwestie, rechtstreeks in het
Een wedstrijdlicentie is verplicht voor al wie deelneemt aan internationale wedstrijden en/of
meerdere wedstrijden op de nationale kalender, binnen hetzelfde kalenderjaar.
Een promolicentie volstaat indien je slechts 1 maal per kalenderjaar, deelneemt aan een
wedstrijd op de nationale kalender. Met uitzondering van titled events zoals een BK. Hiervoor
volstaat een promolicentie niet en heb je altijd een wedstrijdlicentie nodig.
Het is mogelijk dat een persoon meerdere (per discipline) wedstrijdlicenties aanvraagt en dus
ook in competitie komt voor verschillende (per discipline) clubs.

15.1.

Transfers tussen WSV-clubs

Iedereen is vrij om elk jaar van club te veranderen, behalve wie in het voorafgaande seizoen, als
sporter, en houder van een wedstrijdlicentie, deelnam aan een wedstrijd op de nationale- & of
internationale kalender.
Gedurende de transferperiode (01 november tot en met 30 november), kunnen de personen
die in het voorafgaande seizoen, als sporter, en houder van een wedstrijdlicentie, deelnam aan
een wedstrijd op de nationale- & of internationale kalender, hun transfer aanvragen.
NB: Het Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar geldt
niet voor de betaalde sportbeoefenaars.
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15.1.1. Procedure
 Indien men onderworpen is aan het transferreglement dan moet de sportbeoefenaar
binnen de transferperiode twee AANGETEKENDE brieven sturen: één naar de opgezegde
club (d.i. zijn 'oude' club waar hij weg wil) en één naar WSV.
Dit kan ook gebeuren per email via een ondertekend document dat vermeld, niet meer
voor zijn 'oude' club te willen uitkomen in wedstrijdverband. Het is aan de afzender om
er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen is bij de juiste
geadresseerden.
 WSV zal een “in kennis stelling” bezorgen aan:
 de opgezegde club.
 de betrokken sportbeoefenaar.
Hierin wordt bevestigd dat WSV kennis heeft genomen van de voorgenomen transfer en
dat de betrokken sportbeoefenaar vanaf 01 januari van het daaropvolgende jaar een
nieuwe club kan kiezen waarvoor hij voortaan kan uitkomen in wedstrijdverband.
 De transferprocedure is GRATIS.
15.1.2. Extra vrijheidsregel
Enkel indien een skiër/rider tijdens het lopende kalenderjaar nog niet voor zijn club uitkwam in
wedstrijdverband, kan hij beroep doen op de volgende bepaling:
 Een skiër/rider kan ten alle tijde zijn transfer aanvragen door het indienen per
AANGETEKEND schrijven bij WSV van een geschreven document, getekend door hemzelf
plus door de voorzitter van zijn 'oude' club plus door de voorzitter van zijn 'nieuwe' club,
waarin de drie partijen zich akkoord verklaren met zijn transfer.
Dit kan ook gebeuren per email door middel van een ondertekend pdf document, en het
is aan de afzender om er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen
is bij de juiste geadresseerde.

15.2.

Transfers tussen WSV- & FFSNW-clubs

15.2.1. Definitie
Een skiër/rider die een licentie wenst te nemen via een club van een andere federatie, dan
degene waarvoor hij in wedstrijdverband uitkwam gedurende het afgelopen seizoen, vraagt
een transfer aan.
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15.2.2. Procedure
 Voor de skiërs/riders die aangesloten waren bij WSV, tussen 01 november en 30
november, stuurt de skiër/rider een AANGETEKENDE brief naar zijn 'oude' federatie en
vermeldt daarin dat hij tijdens het daaropvolgende seizoen niet meer wenst uit te komen
voor dezelfde club, evenals zijn intentie om uit te komen voor een club aangesloten bij de
andere constituerende federatie van de KBWSF.
Dit kan ook gebeuren per email door middel van een ondertekend pdf document, en het
is aan de afzender om er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen
is bij de juiste geadresseerde.
Voor de skiërs/riders aangesloten bij de FFSNW geldt hetzelfde, maar is de periode
tussen 01 december en 31 december.
 Hij zendt zelf AANGETEKEND kopie van dit schrijven naar zijn 'oude' club, eveneens in
dezelfde
periode.
Dit kan ook gebeuren per email door middel van een ondertekend pdf document, en het
is aan de afzender om er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen
is bij de juiste geadresseerde.
 In de loop van de maand nadien kan de 'oude' club er haar federatie per AANGETEKEND
schrijven van op de hoogte stellen indien zij het niet eens is met deze transfer.
 Elke interfederale transfer wordt door de 'oude' federatie gemeld op KBWSF, het
contactorgaan tussen de constituerende federaties. Indien de 'oude' club of federatie
bezwaren heeft tegen een mogelijke transfer wordt dat besproken in KBWSF. Indien noch
de 'oude' club, noch de 'oude' federatie bezwaren oppert tegen de voorgenomen
transfer, dan wordt de transferaanvraag automatisch goedgekeurd tijdens de eerste
vergadering van KBWSF van het nieuwe kalenderjaar.
 Een skiër/rider kan maar in wedstrijdverband uitkomen voor één club, ongeacht de
verschillende onderdelen die hij beoefent of waar bij traint. Nochtans kan hij meerdere
wedstrijdlicenties verkrijgen.
 Elke transferaanvraag die valt buiten de in 1) bedoelde periode zal automatisch uitgesteld
worden tot de volgende transferperiode, uitgezonderd het geval zoals beschreven in
volgende paragraaf (7).
 Enkel indien een skiër/rider tijdens het lopende kalenderjaar nog niet voor zijn club
uitkwam in wedstrijdverband kan hij beroep doen op de volgende bepaling: een
skiër/rider kan te allen tijde zijn transfer aanvragen door het indienen per AANGETEKEND
schrijven bij beide constituerende federaties van zijn voornemen een interfederale
transfer te doen, indien dit document ondertekend is door hemzelf plus door de
voorzitter van zijn 'oude' club plus door de voorzitter van zijn 'nieuwe' club, en waarin de
drie
partijen
zich
akkoord
verklaren
met
zijn
transfer.
Dit kan ook gebeuren per email door middel van een ondertekend pdf document, en het
is aan de afzender om er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen
is bij de juiste geadresseerde.
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15.3.

Internationale transfers

De reglementen van IWWF zijn van toepassing.
Elke transferaanvraag zal apart onderzocht en behandeld worden. Deze procedure kan echter
wel even aanslepen!
Indien het gaat om een buitenlander die lid wordt van een WSV club en die nog niet
aangesloten was bij een buitenlandse federatie is geen sprake van “transfer”.
Indien het gaat om een buitenlander die lid wordt van een WSV club en die al wel aangesloten
was bij een buitenlandse federatie kan er eventueel wel sprake zijn van een transfer. De club
zal dan de WSV hierover inlichten die op haar beurt (indien er inderdaad sprake is van een
transferaanvraag) via de KBWSF contact zal nemen met de betrokken buitenlandse federatie.
Bijzonder geval:
een persoon die ooit deelgenomen heeft in een "World or Region titled Event" en daar een
nationale federatie vertegenwoordigde, mag geen andere nationale federatie
vertegenwoordigen, tenzij:
 Hij een lid is van zijn nieuwe federatie.
 Hij een ingezetene is in het land van die federatie (Ingezetene = resident; verschil met
nationaliteit).
 Hij per luchtpost (en liefst aangetekend als bewijs) ervan ingelicht heeft de voorzitter en
secretaris-generaal van de IWWF, de voorzitter van zijn IWWF Regio en de voorzitter
van de nationale federatie die hij vertegenwoordigd heeft.
Deze zullen allen antwoorden dat zij deze mededeling ontvangen hebben.
 Indien de reeds vertegenwoordigde federatie zich verzet, dan moet hun voorzitter of
zijn vertegenwoordiger binnen de 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van de brief van
de betrokken persoon, dit per luchtpost mededelen aan de voorzitter en de secretarisgeneraal van de IWWF, de voorzitter van zijn IWWF Regio, de voorzitter van de nieuwe
nationale federatie en aan de betrokken persoon.
Deze zullen allen antwoorden dat zij deze mededeling ontvangen hebben.
Onder deze omstandigheden zal betrokkene niet mogen deelnemen voor zijn nieuwe federatie
gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van zijn originele brief. (Cfr
punt c. hierboven).
Indien de reeds vertegenwoordigde federatie geen brief stuurt binnen de voorgeschreven
tijdslimiet bedraagt de periode dat de betrokkene niet mag deelnemen voor zijn nieuwe
federatie twaalf maanden.
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16.

KAMPIOEN VAN VLAANDEREN

Onafgezien van de verschillende klassementen die opgesteld worden naar aanleiding van
wedstrijden genaamd "Kampioenschap van Vlaanderen" zal de titel van "Kampioen van
Vlaanderen" enkel toegekend worden als volgt:
 Aan in Vlaanderen residerende Belgen, personen/clubs die lid zijn van WSV.
 Bovendien moeten telkens minstens drie skiërs of ploegen voorkomen in het
eindklassement.
 Klassiek:
 Combinatie Dames.
 Combinatie Heren.
 Combinatie Senioren Heren.
 Combinatie Junioren Heren.
 Combinatie Dolfijnen.
 Racing
 Dezelfde categorieën als bij het Belgische Kampioenschap.
 G-waterski
 Combinatie Zitski.
 Combinatie Visuelen.
 Blootvoet
 Combinatie Dames.
 Combinatie Heren.
 Show
 Kabelbaan – klassiek
 Combinatie Dames.
 Combinatie Heren.
 Kabelbaan – wakeboard
 Wakeboard

17.
17.1.

DWINGENDE CLUBBEPALINGEN
Algemeen

Alles wat niet expliciet geregeld wordt door de statuten of door het intern reglement, of in
andere regels en richtlijnen is onderworpen aan de beslissingen van het bestuursorgaan en/of
van het dagelijks bestuur.
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17.2.

Toetredingvoorwaarden

Effectieve leden clubs, zijn de aangesloten clubs waar waterski- & of wakeboard discipline(s)
beoefend wordt en die gelegen zijn binnen het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad, en/of daar hun maatschappelijke zetel gevestigd hebben, en waar
bovendien de gewone voertaal het Nederlands is en alle briefwisseling en mededelingen aan de
leden in het Nederlands gebeuren.
Een club kan haar kandidatuur stellen om aan te sluiten.
Zij moet evenwel voldoen aan de voorwaarden zoals statutair bepaald opdat zij door het
bestuursorgaan kan voorgedragen worden aan de algemene vergadering als effectief lid.
Een nieuw effectief lid krijgt pas stemrecht op de eerstvolgende algemene vergadering na
degene waarop zij effectief lid werd.
Het bestuursorgaan kan een club voorlopig aannemen, maar het is de algemene vergadering
die de beslissing neemt een club al dan niet aan te nemen als effectief lid.
Een club die niet voldoet aan de statutaire voorwaarden kan door het bestuursorgaan wel
aanvaard worden als aangesloten club, zonder stemrecht als effectief lid.
Het aantal der aangesloten clubs is onbeperkt.
Een club zal slechts aanvaard worden indien ze aan alle verbintenissen en verplichtingen t.o.v.
haar vroegere of huidige federatie voldaan heeft, tenzij mits onderling akkoord tussen die
federatie en de club.
Een aangesloten club kan vragen om wegens bijzondere en gemotiveerde omstandigheden
haar lidmaatschap tijdelijk op te schorten. Het bestuursorgaan kan dit toestaan voor maximum
twee opeenvolgende jaren.

17.3.

Beleidsuitvoerend kader

De werking van WSV is gestoeld op decretale & wettelijke basis:
 10 JUNI 2016. — Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde
sportsector. En haar uitvoeringsbesluiten
 24 JULI 1996. - Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele
sportbeoefenaar.
 20 DECEMBER 2013. - Decreet inzake gezond en ethisch sporten. En haar
uitvoeringsbesluiten.
 25 MEI 2012. - Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport.
 18 JULI 2018. - Wet betreffende de economische relance en de versterking van de
sociale cohesie
 24 FEBRUARI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde
sportbeoefenaars
 4 MEI 2007. - Wet betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaar
 25 MEI 2018 - Europese Verordening GDPR
 28 FEBRUARI 2019. - Wet Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
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 3 JULI 2005. - Wet betreffende de rechten van vrijwilligers
 6 JULI 2012. - Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid
Deze lijst is niet limitatief en weerhoudt dus ook geen enkele andere algemeen geldende
rechtsregels die de dagdagelijkse werking reguleert.
De werking, de statuten, het intern- & andere reglementen van WSV en van de clubs
impliceren:
 Dat er geen bepalingen in die reglementen zijn waardoor de bevordering van de
algemene sportbeoefening door de bevolking wordt verhinderd;
 de aanvaarding van de principes en de regels van de democratie ;
 de aanvaarding van de principes en de regels van het Europees verdrag inzake de
rechten van de mens
 de aanvaarding van de principes en de regels van het internationaal verdrag betreffende
de rechten van het kind.
De clubs zullen alle maatregelen nemen om mensenhandel tegen te gaan door een correcte
toepassing van de bestaande wetgeving.

17.4.

Overeenkomst

De overeenkomst (lidmaatschap) tussen club en sportbeoefenaar kan ieder jaar beëindigd
worden.

17.5.

Lidgeld

De clubs zijn verplicht aan WSV een jaarlijks lidmaatschap te betalen voor al hun actief bij het
waterskiën betrokken leden, en waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt
vastgelegd.
Beslissing genomen door de algemene vergadering van 16 maart 2019 betreffende het jaarlijks
lidmaatschap vanaf 01/01/2020:
Familiaal lidmaatschap (Gezin, onder één dak wonend, tot maximum vier personen) 40 €
Familiaal lidmaatschap (bijkomend vanaf de vijfde persoon)
10 €
Individueel lidmaatschap
25 €
Jeugd lidmaatschap (Nog geen 18 jaar op 01 Januari van het kalenderjaar)
25 €
Na 31/12/2020 zal voor het bepalen van de jaarlijkse ledenbijdrage de koppeling gemaakt
worden met de consumptieprijsindex. Waarbij de vastgestelde tarieven 2020 de uitgangsbasis
vormen samen met de index van september 2018, voor de berekening van de lidgelden (jaar X).
Deze zullen telkens worden afgezet ten op zichte van de index (jaar X-1) van september.
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17.6.

Wedstrijdorganisaties

In overeenstemming met de decretale verplichtingen wordt een aangesloten WSV club er aan
gehouden om de wedstrijdaanvragen op de nationale en internationale kalenders voorafgaand
te richten naar WSV. Deze zal na goedkeuring de aanvraag overmaken aan het secretariaat van
de nationale koepel organisatie KBWSF om de wedstrijd op de respectievelijke kalender te
plaatsen.

17.7.

Medisch toezicht

De clubs wordt aangeraden hun leden aan een medisch toezicht te onderwerpen, en wel als
volgt. Ieder lid dat een wedstrijd- of promolicentie aanvraagt wordt aangeraden de richtlijnen
te volgen met betrekking tot een preventief sportmedisch onderzoek. Via www.sportkeuring.be
kan ieder de nodige info terugvinden.

17.8.

Taal

Alle documenten in verband met de werking, de leden, de vorming van verantwoordelijken
zijn op de zetel voorhanden.
De betrekkingen tussen WSV en de clubs geschieden in het Nederlands.
De betrekkingen tussen de clubs en de leden geschieden in het Nederlands.

17.9.

Autoriteit

De clubs zijn ervoor verantwoordelijk dat de leden zich houden aan het erkennen van de
autoriteit van WSV, en aan het eerbiedigen van de statuten, het intern reglement & andere
regels, richtlijnen en beslissingen.

17.10. Schulden
Achterstallige schulden van clubs t.o.v. WSV moeten ten laatste eind januari van het
daaropvolgende jaar betaald zijn. Zoniet worden deze schulden nominatief medegedeeld aan
de algemene vergadering, en bovendien worden ze administratief verhoogd met 10 % van het
verschuldigde bedrag.
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18.
18.1.

DEONTOLOGISCHE CODE
Gewettigd verblijf

Vooraleer WSV een lidkaart/licentie toekent aan een sportbeoefenaar met een
arbeidsovereenkomst dient de sportbeoefenaar /de club aan te tonen dat de sportbeoefenaar
wettig verblijft op het Belgische grondgebied. Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een
geldig document uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt.
Wanneer de sportbeoefenaar reeds een licentie heeft op het moment dat hij (zij) het
arbeidscontract tekent, dient ten laatste 15 dagen na datum van de ondertekening van het
contract, dit gemeld worden aan WSV. Deze melding gebeurt schriftelijk, en is vergezeld van
een geldig document dat het gewettigd verblijf bewijst. Wanneer dit document niet uiterlijk 15
dagen na de ondertekening van het arbeidscontract in het bezit is van WSV, vervalt de
geldigheid van de licentie met onmiddellijke ingang.
De aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst (aangesloten toegetreden
leden) kan NIET worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Dit is strijdig met
het non - discriminatiebeginsel en, voor minderjarigen, met het Internationaal
Kinderrechtenverdrag.
Om competitievervalsing te vermijden kan door WSV een bewijs van identiteit worden
gevraagd. Indien de sporter geen identiteitskaart heeft, informeert de sportclub bij betrokkene
naar de identiteit waaronder hij is ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of
kan aan de sporter een attest van de gemeente gevraagd worden.

18.2.

Mensenhandel

WSV en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de bestrijding van
de mensenhandel en van de mensensmokkel na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
 de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en
van de mensensmokkel, B.S., 25 april 1995
 en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.
Degene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat
een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, wanneer hij daarbij:
 ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige
kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang
 of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert
 handelt in strijd met de Wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt conform
de Wet op de bestrijding van de mensenhandel gestraft met een gevangenisstraf of een
boete.
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18.3.

Tewerkstelling buitenlandse sportbeoefenaars

WSV en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a. arbeidsvergunning,
arbeidskaart).
Het betreft:
 de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers,
B.S., 21 mei 1999
 het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999
 en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.

WSV en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de
arbeidsbemiddeling na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
 het Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29
december 2010
 het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het
decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29 december 2010
 en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.

18.4.

Sancties in geval van overtreding.

In geval van overtreding van bovenstaande reglementeringen door sportclubs en door
leden - natuurlijke personen kunnen er sancties worden genomen.
Deze sancties kunnen afhankelijk van de zwaarte van de overtreding door de sportclub gaan
van de schrapping, schorsing of degradatie van een club naar een lagere afdeling tot het
opleggen van een geldboete.
Voor leden - natuurlijke personen kunnen deze sancties afhankelijk van de zwaarte van de
overtreding gaan van de uitsluiting uit de vereniging, de schorsing tot het opleggen van een
geldboete.
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BIJLAGE 1 - MANDATEN & BENOEMINGEN
Versie : 07/03/2020

Verkiesbaarheid van de kandidaten van BESTUURDERS WSV:
Te verkiezen mandaten in 2022:
 Jean Claude Callewaert
 Dirk Roofthooft
 Hendrik Vandermarliere
Te verkiezen mandaten in 2024:
 Michel Fobelets
 Margot Callewaert
 Sven Van De Velde
Te verkiezen mandaten in 2026:
 Rob Huysmans
 Jan Dooms
 Peter Swinnen
Benoemingen van Het bestuursorgaan :
Jean Claude Callewaert
Voorzitter
Verantwoordelijke Provincie West-Vlaanderen
Sven Van De Velde
Penningmeester
Dirk Roofthooft
Secretaris-generaal
Ondervoorzitter
Verantwoordelijke Provincie Antwerpen
Michel Fobelets
Verantwoordelijke Provincie Limburg
Peter Swinnen
Verantwoordelijke Public relations
Rob Huysmans
Verantwoordelijke Marketing
Jan Dooms
Verantwoordelijke Provincie Brabant
Margot Callewaert
Verantwoordelijke Sportraad
Verantwoordelijke Provincie Oost-Vlaanderen
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De leden van het Dagelijks Bestuur (Dircom) zijn:
 Voorzitter:
Jean Claude Callewaert
 Ondervoorzitter:
Dirk Roofthooft
 Secretaris-generaal :
Dirk Roofthooft
 Penningmeester :
Sven Van De Velde
 Voorzitter Sportraad:
Margot Callewaert
 Administratief Coördinator: Simon Platteeuw
De Voorzitters van de Commissies van de Sportraad:
 Commissie Recreatie:
Dirk Roofthooft (assistent Karin Desart)
 Commissie Opleiding
Nele De Rooster
 Commissie Racing:
Peter Swinnen (Coördinator)
 Commissie All:
Nele De Rooster
 Commissie Topsport:
Nele De Rooster
 Commissie Wakeboard boot:
Johan Callebert
 Commissie Wakeboard kabel:
Quincy Lambert
 Commissie Show:
Lieven Hardy
De Voorzitters van de Provinciale Comités:
Provinciaal Comité WSV Antwerpen
Dirk Roofthooft
Provinciaal Comité WSV Vlaams-Brabant sluit aan bij Provinciaal Comité WSV Antwerpen
Provinciaal Comité WSV Limburg
Martine CIroux
Provinciaal Comité WSV Oost-Vlaanderen
Eric Verstraete
Provinciaal Comité WSV West-Vlaanderen
Jean Claude Callewaert
De leden van de tuchtraad:
Professioneel-juridische expert
Leden: voor de Cel RAC
Filip Vervecken
voor de Cel TOU
Dhr Jos Lagae
voor de Cel DIS
Mvr Michelle De Moor
voor de Cel BAR
Dhr Ronny Jansen
voor de Cel SHOW Dhr Gilles Hardy
voor de Cel TEL
Dhr Quincy Lambert
voor de Cel WAK

Dhr Johan Callebert
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BIJLAGE 2 - TUCHTREGLEMENT DOPINGPRAKTIJKEN
ELITESPORTERS OF BEGELEIDERS

Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw
TUCHTREGLEMENT INZAKE DOPINGPRAKTIJKEN GEPLEEGD
DOOR ELITESPORTERS OF BEGELEIDERS
(versie Code 2015)
1. Dit reglement is van toepassing op elke sporter en begeleider als vermeld in het Vlaams
Antidopingdecreet van 25 mei 2012 die op het moment dat hij of zij een vermeende dopingpraktijk als
vermeld in artikel 3 van voormeld decreet pleegde, of op het moment dat hij of zij in kennis wordt
gesteld van het feit dat hij of zij zal vervolgd worden voor een vermeende dopingpraktijk, als
elitesporter lid is van Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw of als begeleider lid is van Waterski &
Wakeboard Vlaanderen vzw, contractueel verbonden was met Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw
of contractueel verbonden was met een sporter die op dat moment lid was van Waterski & Wakeboard
Vlaanderen vzw of als sporter of begeleider op een andere manier met Waterski & Wakeboard
Vlaanderen vzw verbonden was en IWWF, WADA of TAS op grond daarvan van oordeel zijn dat hij
onder de verantwoordelijkheid van Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw valt.
Als het conform de Wereldantidopingcode bevoegd is voor resultatenbeheer, blijft het in punt 2 van
dit tuchtreglement vermelde disciplinair orgaan bevoegd om dit tuchtreglement toe te passen en
disciplinaire procedure in te leiden en af te ronden over de bovenvermelde dopingpraktijk, ook als de
sporter geen elitesporter meer is of de sporter of begeleider niet langer onder de
verantwoordelijkheid van Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw valt op het moment dat de
procedure wordt ingeleid of afgerond. Dit omvat de bevoegdheid over sporters of begeleiders die
hun activiteiten hebben stopgezet voor de procedure werd ingeleid, op voorwaarde dat het
bovenvermelde disciplinair orgaan conform de Code bevoegd was op het moment dat de sporter of
begeleider de overtreding beging.
Punt 8 en 9 van dit reglement moeten nageleefd worden door elke organisatie die lid is van of
ondersteund wordt door Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw.
2. Dit reglement moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de meest recente versie van
het Antidopingdecreet en zijn uitvoeringsbesluit(en), de Wereldantidopingcode en de Internationale
Standaarden ter uitvoering van voornoemde Code.
Ter aanvulling van dit reglement, zijn de regels van het Antidopingdecreet en uitvoeringsbesluit,
Wereldantidopingcode en de antidopingregels van IWWF automatisch van toepassing.
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De voor toepassing van dit reglement meest relevante bepalingen van het Antidopingdecreet zijn ter
informatie weergegeven in bijlage bij dit reglement. De lijst is niet-limitatief.
Dit reglement is een zelfstandig toepasbaar reglement. Andere reglementen zijn slechts van
toepassing voor zover ze aanvullend werken en niet in strijd zijn met dit reglement.
Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw brengt het Vlaams Sport Tribunaal vzw (hierna: VST) op de
hoogte van elke dopingpraktijk waarvan een in punt 1 vermelde sporter of begeleider
wordt.verdacht. NADO Vlaanderen zorgt voor de kennisgeving aan de sporter of begeleider en alle
partijen vermeld in punt 11.
De disciplinaire procedure verloopt volgens dit reglement en het procedurereglement van het
disciplinair orgaan (hierna: Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders of ‘DCEB’)
beheerd door het VST, die door Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw belast werd met de
afhandeling van de in punt 1 vermelde dopingpraktijken. Het is van toepassing op alle zaken die
tijdens de duur van de lastgeving aanhangig werden gemaakt.
Er kan alleen een disciplinaire procedure worden ingesteld tegen een sporter of begeleider wegens
dopingpraktijken als die sporter of begeleider op de hoogte is gebracht, of als redelijke pogingen zijn
ondernomen om hem op de hoogte te brengen, van de beweerde dopingpraktijk binnen tien jaar na
de vermeende datum waarop de overtreding is gepleegd.
3. In alle gevallen waarin de sporter of begeleider op de hoogte is gebracht van een mogelijke
dopingpraktijk die niet resulteert in een conform dit reglement verplichte voorlopige schorsing, zal de
betrokkene door de vervolgende instantie van het DCEB de mogelijkheid worden geboden om een
voorlopige schorsing te aanvaarden in afwachting van de beslechting van zijn zaak ten gronde.
De duur van een voorlopige schorsing wordt afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die
uiteindelijk aan de sporter wordt opgelegd of door hem wordt aanvaard.
Het DCEB legt de in punt 1 vermelde sporter, bij wijze van preventieve maatregel, prompt een
voorlopige schorsing op als in het kader van een dopingtest van die sporter de analyse van een
monster resulteert in de vaststelling van een afwijkend analyseresultaat voor een verboden stof die
geen specifieke stof is of in de vaststelling van een verboden methode, en onderzoek door de
opdrachtgever van de dopingtest de volgende twee feiten aantoont:
1° er is geen TTN verleend of er kan geen TTN verleend worden om de verboden stof of methode
rechtmatig te gebruiken;
2° er is geen kennelijke afwijking van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken
of de Internationale Standaard voor Laboratoria, die de oorzaak is van het afwijkende
analyseresultaat.
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Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw licht het DCEB in nadat ze van de opdrachtgever bericht
krijgt dat het onderzoek vermeld in het bovenstaande lid is voltooid.
Er mag slechts een voorlopige schorsing worden opgelegd nadat de sporter door het DCEB de
mogelijkheid is geboden van een voorlopige hoorzitting vóór het opleggen van de voorlopige
schorsing. De sporter kan bij het DCEB een voorlopige hoorzitting vragen binnen de termijn
opgegeven in de kennisgeving van het DCEB. Doet hij of zij dit niet, kan de voorlopige schorsing
zonder hoorzitting opgelegd worden.
Een voorlopige hoorzitting kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.
Een voorlopige schorsing kan opgeheven of dient niet opgelegd te worden als de sporter kan
aantonen dat ofwel:
a) er sterke aanwijzingen zijn dat hem geen schuld of nalatigheid te verwijten valt, waardoor hem
waarschijnlijk uiteindelijk geen uitsluiting van sportactiviteiten zal opgelegd worden;
b) de beschuldiging van een dopingpraktijk geen redelijke kans op slagen heeft, bijvoorbeeld wegens
een duidelijke fout in de zaak tegen de sporter;
c) de vermoedelijke dopingpraktijk waarschijnlijk te wijten is aan een besmet product;
d) er andere feiten zijn die een voorlopige schorsing in de gegeven omstandigheden onbillijk zouden
maken.
Een voorlopige schorsing als vermeld in het eerste lid wordt onmiddellijk opgeheven als de analyse
van het B-monster de analyse van het A-monster niet bevestigt.
Elke beslissing over een voorlopige schorsing wordt door de bevoegde instantie meegedeeld aan:
1° de sporter;
2° IWWF;
3° NADO Vlaanderen, de NADO van het land waarin de sporter woont en de NADO van zijn
nationaliteit;
4° het Internationaal Olympisch Comité (IOC) of het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), indien
van toepassing, als de uitspraak een effect kan hebben op de Olympische Spelen of de Paralympische
Spelen, waaronder uitspraken die een invloed hebben op de bevoegdheid tot deelname aan de
Olympische Spelen of de Paralympische Spelen;
5° het WADA.
Al de in het vorige lid vermelde partijen kunnen tegen de beslissing, of het gebrek aan een beslissing
binnen de tien kalenderdagen na het verzenden van de kennisgeving aan de sporter vermeld in het
vijfde lid, beroep aantekenen bij het TAS.
Tegen de beslissing om een voorlopige schorsing op te leggen of niet op te heffen nadat de sporter
aanvoerde dat de inbreuk waarschijnlijk te wijten is aan een besmet product, kan echter geen
beroep ingesteld worden bij het TAS.
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Een voorlopige schorsing betekent dat de sporter tijdelijk aan geen enkele wedstrijd mag deelnemen
die voorafgaat aan de definitieve uitspraak van het DCEB.
4. Het DCEB zal de sporter of begeleider zo snel mogelijk uitnodigen voor een hoorzitting over de grond
van de zaak.
Van het recht op een hoorzitting wordt door de sporter of begeleider afstand gedaan indien hij niet
reageert op de bovenvermelde uitnodiging en niet verschijnt op de bovenvermelde zitting.
De zaak kan, mits het akkoord van de sporter en alle in punt 11 vermelde partijen, ook onmiddellijk
gehoord worden door het TAS.
5. Het DCEB zal, indien het van oordeel is dat de beschuldigde een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3
van de meest recente versie van het Vlaams Antidopingdecreet van 25 mei 2012 heeft begaan, de
maatregelen vermeld in punt 6 en 7 nemen. De artikelen waarin in punt 6 van dit reglement naar
verwezen wordt, zijn de artikelen van het voormelde decreet.
Na de uitspraak van het DCEB, kan NADO Vlaanderen, voorafgaand aan een beslissing in laatste
instantie of voor het verstrijken van de periode waarin beroep kan worden aangetekend, een deel
van de uitsluitingsperiode opschorten in individuele gevallen waarin de sporter NADO Vlaanderen,
een gerechtelijke instantie of een professioneel tuchtorgaan substantiële hulp heeft geboden die
ertoe leidt dat NADO Vlaanderen een dopingovertreding door een andere persoon ontdekt of
vaststelt, of waardoor een gerechtelijk orgaan of tuchtorgaan een strafbaar feit of een dopingpraktijk
van een andere sporter of begeleider ontdekt of vervolgt. Na een beslissing in laatste instantie of het
verstrijken van de periode waarin beroep kan worden aangetekend, kan NADO Vlaanderen alleen
een deel van de anderszins toepasselijke uitsluitingsperiode opschorten met de goedkeuring van het
WADA en de toepasselijke internationale federatie. Innhoeverre de anderszins toepasselijke
uitsluitingsperiode kan worden opgeschort, hangt af van de ernst van de dopingovertreding die de
sporter heeft begaan, en van het belang van de substantiële hulp die de sporter heeft geboden in de
strijd tegen doping in de sport. Niet meer dan driekwart van de anderszins toepasselijke
uitsluitingsperiode kan worden opgeschort. Als de anderszins toepasselijke uitsluitingsperiode
levenslang is, mag de volgens dit artikel niet- opgeschorte periode nooit minder dan acht jaar
bedragen. Als de sporter in gebreke blijft om mee te werken en volledige en geloofwaardige
substantiële hulp te bieden op basis waarvan NADO Vlaanderen een periode van uitsluiting heeft
opgeschort, zal NADO Vlaanderen de oorspronkelijke periode van uitsluiting opnieuw van toepassing
verklaren. Tegen elke beslissing van NADO Vlaanderen om de opgeschorte uitsluitingsperiode al dan
niet opnieuw in te voeren, kan de sporter, de sportvereniging, de NADO van de woonplaats van de
sporter, de internationale sportfederatie, het IOC of IPC als de beslissing een effect kan hebben met
betrekking tot de volgende Olympische of Paralympische Spelen, en WADA in beroep gaan bij het
TAS.
Op verzoek van NADO Vlaanderen of de beschuldigde kan het WADA, in elke fase van de procedure,
ook na een beslissing in beroep, instemmen met wat het beschouwt als een passende opschorting
van de anders toepasselijke uitsluitingsperiode en andere gevolgen. In uitzonderlijke
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omstandigheden kan het WADA in ruil voor substantiële hulp akkoord gaan met opschortingen van
de uitsluitingsperiode die verdergaan dan de opschortingen vermeld in punt 6, §9 of kan het WADA
zelfs akkoord gaan dat de uitsluitingsperiode volledig wordt opgeheven en/of dat het prijzengeld niet
moet worden terugbetaald en/of dat boetes of kosten niet moeten worden betaald. De goedkeuring
van het WADA is onderworpen aan de herinvoering van de sanctie zoals bepaald in het vorige lid.
Indien een antidopingorganisatie een deel van een anders toepasselijke sanctie opschort omdat
substantiële hulp is geboden, dan moet dit samen met de motivering van deze beslissing worden
gemeld aan de andere antidopingorganisaties met een recht op beroep overeenkomstig punt 12. In
unieke omstandigheden waarin het WADA oordeelt dat het in het beste belang van de strijd tegen
doping zou zijn, kan het WADA een antidopingorganisatie toestemming geven om passende
geheimhoudingsovereenkomsten aan te gaan die de openbaarmaking van de overeenkomst met
betrekking tot substantiële hulp of de aard van de geboden substantiële hulp beperken of uitstellen.
6. §1. Bij een eerste overtreding, wordt de uitsluiting van de beschuldigde als volgt bepaald:
1° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 1°, 2° of 6°:
a) vier jaar uitsluiting als het opzettelijk was, tenzij paragraaf 6 van toepassing is;
b) twee jaar uitsluiting als het niet opzettelijk was, tenzij paragraaf 4, 5 of 6 van toepassing is.
Als de dopingpraktijk verband houdt met een specifieke stof, dient het bewijs van het opzettelijk
karakter geleverd te worden door NADO Vlaanderen.
Als de dopingpraktijk verband houdt met een niet-specifieke stof, dient het bewijs van het nietopzettelijk karakter geleverd worden te door de beschuldigde.
2° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 3°:
a) vier jaar uitsluiting, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is
b) twee jaar uitsluiting indien de sporter heeft verzuimd zich aan een monstername te onderwerpen
en kan aantonen dat het niet opzettelijk was, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is.
3° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 4°: twee jaar uitsluiting, behoudens verkorting tot
minimum één jaar, afhankelijk van de schuldgraad van de sporter, tenzij paragraaf 5 of 6 van
toepassing is.
De verkorting tot minimum één jaar is niet mogelijk als de sporter zijn verblijfsgegevens herhaaldelijk
op het laatste moment heeft gewijzigd of andere handelingen heeft gesteld die een ernstig
vermoeden doen rijzen dat de sporter heeft trachten te vermijden om voor een dopingtest
beschikbaar te zijn.
4° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 5°: vier jaar uitsluiting, tenzij paragraaf 5 of 6 van
toepassing is.
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5° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 7°: minimaal vier jaar en maximaal levenslang,
afhankelijk van de ernst van de inbreuk, wordt, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is. Een inbreuk
waarbij een minderjarige betrokken is, wordt als een bijzonder ernstige overtreding beschouwd.
6° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 8°: minimaal vier jaar en maximaal levenslang,
afhankelijk van de ernst van de inbreuk, wordt, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is. Een inbreuk
waarbij een minderjarige betrokken is, wordt als een bijzonder ernstige overtreding beschouwd en
zal, indien gepleegd door een begeleider voor andere inbreuken dan specifieke stoffen, resulteren in
een levenslange uitsluiting voor de begeleider.
7° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 9°: minimaal twee jaar en maximaal vier jaar,
afhankelijk van de ernst van de overtreding, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is.
8° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 10°: twee jaar, behoudens een vermindering tot
minimum één jaar, afhankelijk van de schuldgraad van de beschuldigde en de andere
omstandigheden van het geval, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is.
De uitsluitingsperioden bepaald in deze paragraaf kunnen door NADO Vlaanderen of WADA geheel
of gedeeltelijk opgeschort worden conform punt 5.
§2. Bij een tweede overtreding, wordt de uitsluiting van de beschuldigde als volgt bepaald: Met
behoud van de toepassing van paragraaf 8, de langste van de volgende perioden:
a) zes maanden;
b) de helft van de uitsluitingsperiode die voor de eerste overtreding werd opgelegd, zonder
eventuele toepassing van paragraaf 6;
c) twee keer de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is op de tweede overtreding als
die beschouwd zou worden als een eerste overtreding, zonder toepassing van paragraaf 6.
De uitsluitingsperiode bepaald zoals hierboven mag dan verder verminderd worden door toepassing
van paragraaf 6.
De uitsluitingsperiode bepaald in deze paragraaf kan door NADO Vlaanderen of WADA geheel of
gedeeltelijk opgeschort worden conform punt 5.
§3. Bij een derde overtreding, wordt de uitsluiting van de beschuldigde als volgt bepaald:
Met behoud van de toepassing van paragraaf 8, levenslange schorsing, tenzij in één van de volgende
gevallen:
a) de derde dopingpraktijk de voorwaarden vervuld van opheffing of vermindering van de
uitsluitingsperiode van paragraaf 4 of paragraaf 5;
b) het een dopingpraktijk als vermeld in art. 3, 4° betreft.
In deze gevallen wordt de uitsluitingsperiode verminderd tot een periode tussen acht jaar tot
levenslang.
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§4. Als de beschuldigde kan aantonen dat hem geen schuld of nalatigheid te verwijten valt, vervalt
de periode van uitsluiting.
Deze paragraaf is alleen van toepassing op de oplegging van sancties, en dus niet op de bepaling of al
dan niet een dopingpraktijk is begaan. Het is alleen van toepassing in uitzonderlijke gevallen,
bijvoorbeeld indien een sporter zou kunnen bewijzen dat hij of zij, ondanks alle genomen
voorzorgen, door een tegenstrever is gesaboteerd.

§5. Als de beschuldigde kan aantonen dat hem geen significante fout of nalatigheid te verwijten valt,
wordt de periode van uitsluiting afhankelijk van de dopingpraktijk verminderd als volgt:
1° als de dopingpraktijk vermeld in artikel 3, 1°, 2° of 6° betrekking heeft op een specifieke stof:
minstens een berisping en maximum twee jaar uitsluiting, afhankelijk van de schuldgraad van
de beschuldigde;
2° als de beschuldigde kan aantonen dat de dopingpraktijk vermeld in artikel 3, 1°, 2° of 6°
afkomstig is van een besmet product: minstens een berisping en maximum twee jaar
uitsluiting, afhankelijk van de schuldgraad van de beschuldigde. Bij de beoordeling van de
schuldgraad van de sporter zou het bijvoorbeeld gunstig zijn voor de sporter als hij of zij het
product waarvan later werd vastgesteld dat het besmet was, had vermeld op zijn of haar
dopingcontroleformulier;
3° in andere gevallen dan vermeld in 1° en 2°, kan de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode,
met behoud van eventuele verdere vermindering op grond van paragraaf 6, worden verkort op
basis van de schuldgraad van de beschuldigde, maar de verkorte uitsluitingsperiode mag niet
korter zijn dan de helft van de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode.
Indien de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode levenslang is, mag de overeenkomstig punt
3° verkorte periode niet minder dan acht jaar bedragen.
Afhankelijk van de unieke feiten van een bepaald geval, kunnen de volgende voorbeelden resulteren
in een verminderde sanctie wegens gebrek aan significante schuld of nalatigheid:
a) een positieve controle als gevolg van de inname van een verkeerd gelabeld of verontreinigd
vitamine- of voedingssupplement;
b) de toediening van een verboden stof door de persoonlijke arts of trainer van de sporter zonder
dit aan de sporter te hebben gemeld;
c) sabotage van voeding of drank van een sporter door een echtgenoot/echtgenote, coach of
andere begeleider die tot de entourage van de sporter behoort
§6. Andere redenen om de periode van uitsluiting te doen vervallen of verminderen:
1° als een beschuldigde vrijwillig een dopingpraktijk bekent vóór hem een monsterneming
wordt aangekondigd die een dopingpraktijk zou kunnen aantonen of, als het een andere
dopingpraktijk betreft dan vermeld in artikel 3, 1°, voor hij de eerste kennisgeving van de
toegegeven overtreding ontvangt en die bekentenis het enige betrouwbare bewijs is van de
overtreding op het ogenblik van de bekentenis, kan zijn uitsluitingsperiode worden verminderd
tot de helft van de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is.
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Deze bepaling is van toepassing wanneer een beschuldigde uit eigen beweging een
dopingpraktijk bekent in omstandigheden waarbij geen enkele antidopingorganisatie er zich
van bewust is dat mogelijk een dopingpraktijk is begaan en is niet van toepassing op situaties
waarbij de bekentenis plaatsvindt nadat de beschuldigde denkt dat hij of zij zal worden betrapt.
De mate waarin de uitsluitingsperiode wordt verkort, moet gebaseerd zijn op de kans dat de
beschuldigde zou zijn betrapt indien hij of zij zich niet vrijwillig had aangegeven.
2° een beschuldigde die een uitsluiting van vier jaar riskeert wegens een eerste overtreding van
artikel 3, 1°, 2°, 3°, 5° of 6° kan, door de dopingpraktijk waarvan hij wordt beschuldigd
onmiddellijk te bekennen na te zijn geconfronteerd door NADO Vlaanderen en ook na
goedkeuring en naar goeddunken van zowel het WADA als NADO Vlaanderen, een verkorting
van de uitsluitingsperiode tot minimaal twee jaar krijgen, afhankelijk van de ernst van de
overtreding en de schuldgraad van de beschuldigde.
§7. Als een beschuldigde aanspraak kan maken op vermindering van sanctie op meer dan één grond
vermeld in paragraaf 4, 5, 6 of punt 5, geldt dat voor een vermindering of schorsing op basis van
paragraaf 6 of punt 5, wordt toegepast, de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is, moet
worden bepaald in overeenstemming met de vorige paragrafen. Als de beschuldigde aanspraak
maakt op een vermindering of opschorting van de uitsluitingsperiode op basis van paragraaf 6 of
punt 5, kan de uitsluitingsperiode worden verminderd of opgeschort, zonder ooit minder lang te zijn
dan een vierde van de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is;
§8. Als de periode van uitsluiting vervalt wegens geen schuld of nalatigheid van de beschuldigde, telt
de overtreding niet mee voor het vaststellen van de periode van uitsluiting die geldt voor
meervoudige overtredingen.
Om te worden bestraft wegens een tweede of derde overtreding, kan een dopingpraktijk alleen als
een tweede overtreding worden beschouwd als wordt aangetoond dat de beschuldigde de tweede
dopingpraktijk heeft begaan nadat hij op de hoogte was gebracht van de eerste overtreding, of nadat
de opdrachtgever redelijke inspanningen heeft geleverd om hem op de hoogte te brengen van de
eerste overtreding. Als de opdrachtgever dat niet kan bewijzen, worden de overtredingen samen als
één enkele eerste overtreding beschouwd en zal de opgelegde sanctie gebaseerd zijn op de
overtreding waarop de strengere sanctie staat.
Als na de bestraffing van een eerste overtreding feiten worden ontdekt met betrekking tot een
dopingpraktijk van de beschuldigde die zich hebben voorgedaan vóór de kennisgeving met
betrekking tot de eerste overtreding, wordt een aanvullende sanctie opgelegd op basis van de
sanctie die had kunnen worden opgelegd als tegelijkertijd uitspraak was gedaan over beide
overtredingen.
Voor de toepassing van paragraaf 2 of 3 moeten alle overtredingen plaatsvinden binnen dezelfde
periode van tien jaar om als meervoudige overtredingen beschouwd te worden.
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§9. De uitsluitingsperiode gaat in op de dag waarop tijdens een hoorzitting een uitsluiting wordt
opgelegd of, als afstand werd gedaan van een hoorzitting, op de datum waarop de uitsluiting werd
aanvaard of gewijzigd. Elke periode van voorlopige schorsing moet worden afgetrokken van de totale
periode van uitsluiting die wordt opgelegd.
Geen enkele sporter of begeleider die uitgesloten is verklaard, mag tijdens de uitsluitingsperiode in
welke hoedanigheid ook deelnemen aan een wedstrijd of activiteit (behalve erkende
antidopingcursussen of rehabilitatieprogramma's) die wordt erkend of georganiseerd door een
ondertekenaar van de Code, een lidorganisatie van een ondertekenaar van de Code, of een club of
andere lidorganisatie van een lidorganisatie van een ondertekenaar van de Code, of aan wedstrijden
die worden erkend of georganiseerd door een profliga of organisatie van een internationaal of
nationaal evenement of een door een overheidsinstantie gefinancierde sportactiviteit op nationaal
of eliteniveau.
Een sporter of begeleider aan wie een uitsluitingsperiode van meer dan vier jaar is opgelegd, mag na
vier jaar van de uitsluitingsperiode te hebben uitgezeten als sporter deelnemen aan lokale
sportevenementen waarvoor de sanctie niet geldt of die niet anderszins onder de bevoegdheid van
een ondertekenaar van de Code of een lid van een ondertekenaar van de Code vallen, maar alleen
als het lokale sportevenement niet op een dusdanig niveau is dat het die sporter of begeleider
anders rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen kwalificeren voor deelname aan (of het
verzamelen van punten voor) een nationaal kampioenschap of een internationaal evenement, en als
de sporter of andere persoon in geen enkele hoedanigheid met minderjarigen werkt.
Een sporter die een uitsluitingsperiode uitzit, blijft onderworpen aan controles.
In afwijking van het bovenstaande mag een sporter weer beginnen te trainen met een team of weer
gebruik beginnen te maken van de faciliteiten van een club of andere lidorganisatie van een
lidorganisatie van een ondertekenaar van de Code tijdens de kortste van de volgende perioden: (1)
de laatste twee maanden van de uitsluitingsperiode van de sporter, of (2) het laatste kwart van de
opgelegde uitsluitingsperiode.
§10. Als een sporter zich uit de sport terugtrekt terwijl hij onderworpen is aan een
uitsluitingsperiode en later weer actief wil deelnemen aan sportwedstrijden, mag hij of zij pas
deelnemen aan internationale evenementen of nationale evenementen nadat hij of zij zich voor
controle beschikbaar heeft gesteld door IWWF en NADO Vlaanderen zes maanden vooraf (of een
termijn gelijk aan de uitsluitingsperiode die de sporter nog moet uitzitten op het moment dat hij of
zij zich uit de sport terugtrekt, indien die periode langer is dan zes maanden) schriftelijk hiervan in
kennis te stellen.
Als de tuchtprocedure of andere aspecten van de dopingcontrole aanzienlijke vertraging oplopen die
niet aan de beschuldigde te wijten is, kan het disciplinair orgaan de uitsluitingsperiode op een
vroegere datum laten ingaan, op zijn vroegst op de datum van de monsterneming, of op de laatste
datum waarop een andere dopingpraktijk heeft plaatsgevonden. Alle tijdens de uitsluitingsperiode
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behaalde wedstrijdresultaten, inclusief die welke zijn behaald tijdens de periode van uitsluiting met
terugwerkende kracht, worden gediskwalificeerd.
Als de beschuldigde onmiddellijk (d.w.z. wat de sporter betreft, in ieder geval voor de sporter
opnieuw aan een wedstrijd deelneemt) de dopingpraktijk bekent nadat de opdrachtgever hem met
de dopingpraktijk heeft geconfronteerd, kan de uitsluitingsperiode op zijn vroegst aanvangen op de
datum van de monsterneming of op de laatste datum waarop een andere dopingpraktijk plaatsvond.
In elk geval moet de beschuldigde, als deze bepaling wordt toegepast, minstens de helft van de
uitsluitingsperiode uitzitten, beginnend vanaf de datum waarop de beschuldigde de opgelegde
sanctie heeft aanvaard, de datum van de tuchtrechtelijke uitspraak van die sanctie of de datum
waarop de sanctie wordt gewijzigd. Dit artikel geldt niet indien de Uitsluitingsperiode al is verkort
overeenkomstig punt 6 §6, 2° hierboven.
Als een voorlopige schorsing wordt opgelegd en door de sporter wordt gevolgd, wordt de periode
van voorlopige schorsing afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de
sporter wordt opgelegd.
Als een sporter of begeleider vrijwillig en schriftelijk een voorlopige schorsing aanvaardt van de
opdrachtgever, en vervolgens afziet van wedstrijddeelname, wordt die periode van vrijwillige
voorlopige schorsing afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de
sporter wordt opgelegd. Een kopie van de vrijwillige aanvaarding van een voorlopige schorsing door
de betrokkene moet onmiddellijk worden bezorgd aan alle partijen die recht hebben op kennisgeving
van een vermoedelijke dopingpraktijk.
De periode voor de datum van inwerkingtreding van een voorlopige schorsing wordt nooit in
mindering gebracht van een uitsluitingsperiode, ongeacht of de sporter ervoor heeft geopteerd om
niet deel te nemen aan wedstrijden of door zijn team werd geschorst.
7. De kosten die de beschuldigde maakt in het kader van diens verdediging zijn voor diens eigen rekening,
tenzij het DCEB, TAS of een gerechtelijke instantie anders bepaald.
8. Bij elke dopingpraktijk waarvoor geen verminderde sanctie geldt zoals vermeld in punt 6, §4 en §5,
wordt bovendien de sportgerelateerde financiële steun of andere sportgerelateerde voordelen die
een dergelijke sporter of begeleider zou ontvangen, geheel of gedeeltelijk ingehouden door de
Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw, haar lidorganisaties en de overheid.
9. Een dopingpraktijk in verband met een dopingcontrole binnen wedstrijdverband leidt automatisch tot
diskwalificatie van het individuele resultaat dat is behaald in die wedstrijd met alle daaruit
voortvloeiende consequenties, zoals het verlies van eventuele medailles, punten en prijzen.
Een dopingovertreding tijdens of in verband met een evenement kan, indien het bestuursorgaan van
het evenement hiertoe beslist, leiden tot diskwalificatie van alle individuele resultaten die de sporter
tijdens dat evenement heeft behaald, met alle gevolgen van dien zoals het verlies van alle medailles,
punten en prijzen, behalve zoals bepaald in het laatste lid van dit artikel.
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Indien de sporter aantoont dat hem of haar geen schuld of nalatigheid te verwijten valt voor de
overtreding, worden de individuele resultaten van de sporter in de andere wedstrijden niet
gediskwalificeerd, tenzij de resultaten van de sporter in andere wedstrijden dan de wedstrijd waarin
de dopingovertreding plaatsvond waarschijnlijk door de dopingovertreding van de sporter zijn
beïnvloed.
Factoren die meespelen bij de beslissing om andere resultaten tijdens een evenement al dan niet te
diskwalificeren, zijn bijvoorbeeld de ernst van de dopingovertreding van de sporter en de vraag of de
sporter negatief werd bevonden in de andere wedstrijden.
Alle door een sporter tijdens een periode van voorlopige schorsing of uitsluiting behaalde
wedstrijdresultaten, inclusief die welke zijn behaald tijdens een periode van uitsluiting die met
terugwerkende kracht is opgelegd, komen te vervallen.
Bij ploegsporten zullen alle door individuele spelers ontvangen onderscheidingen worden
gediskwalificeerd.
Indien twee of meer leden van een team in een ploegsport in kennis zijn gesteld van een
dopingovertreding in verband met een evenement, moet het bestuursorgaan van het evenement
tijdens de evenementenperiode passende doelgerichte dopingcontroles uitvoeren onder het team.
Indien twee of meer leden van een ploeg in een ploegsport zijn veroordeeld voor een dopingpraktijk
tijdens de periode van een evenement, moet het bestuursorgaan van het evenement het team een
passende sanctie opleggen (bijvoorbeeld puntenverlies, diskwalificatie uit een wedstrijd of
evenement, of een andere sanctie) bovenop de maatregelen die aan de individuele sporters worden
opgelegd.
10. Wanneer een sporter of begeleider die uitgesloten is verklaard, het verbod op deelname tijdens de
uitsluiting overtreedt, worden de resultaten van deze deelname gediskwalificeerd en begint de
oorspronkelijk opgelegde uitsluitingsperiode opnieuw te lopen vanaf de datum van de overtreding. De
nieuwe uitsluitingsperiode kan verkort worden afhankelijk van de schuldgraad van de sporter of
begeleider en andere omstandigheden van de zaak.
De opdrachtgever van de dopingcontrole die tot de oplegging van de oorspronkelijke
uitsluitingsperiode heeft geleid, dient te bepalen of de sporter of begeleider het verbod op deelname
heeft overtreden, en of een vermindering aangewezen is. Tegen deze beslissing kan in beroep
gegaan worden conform punt 12.
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Indien een begeleider van een sporter of een andere begeleider hulp biedt aan een
persoon bij de overtreding van het verbod op deelname tijdens de uitsluiting, kan
een antidopingorganisatie met bevoegdheid over die begeleider sancties opleggen
voor die hulp op grond van een overtreding van artikel 3, 9° van het
antidopingdecreet.
11. Het DCEB deelt elke disciplinaire uitspraak binnen vijf werkdagen mee aan de
beschuldigde, de Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw, NADO Vlaanderen, de
NADO van de woonplaats en licentie van de beschuldigde, de NADO van de
nationaliteit van de beschuldigde, IWWF, het IOC of het IPC als de beslissing een
effect kan hebben op de volgende Olympische of Paralympische Spelen, en WADA.
De kennisgeving, vermeld in het eerste lid, omvat de beslissing, de motivering, in
voorkomend geval de reden waarom de maximumsanctie niet is opgelegd, en een
samenvatting in het Engels of in het Frans.
12. Al de partijen vermeld in punt 11 hebben het recht tegen elke uitspraak van het DCEB
beroep aan te tekenen bij het TAS, volgens de voorwaarden die van toepassing zijn
op het TAS.
Niettegenstaande enige andere bepaling, is de enige persoon die beroep kan
aantekenen tegen een voorlopige schorsing de sporter aan wie de voorlopige
schorsing is opgelegd.
Het beroep schort de tenuitvoerlegging van de in punt 6 vermelde maatregel niet
op, tenzij TAS anders beslist.
De termijn voor het instellen van beroep is eenentwintig kalenderdagen te rekenen
vanaf de dag dat de partij van het voor beroep vatbare besluit in kennis is gesteld.
De uiterste datum waarbinnen het WADA echter beroep kan aantekenen of kan
tussenbeide komen is gelijk aan de laatste van de volgende twee data:
a) eenentwintig dagen na de laatste dag waarop eender welke partij beroep kon
hebben aangetekend, of
b) eenentwintig dagen na ontvangst door het WADA van het volledige dossier
met betrekking tot de uitspraak, waaronder in ieder geval een vertaling van
de uitspraak.

Wanneer het DCEB niet binnen een door WADA te bepalen redelijke termijn heeft
beslist heeft of er een dopingovertreding heeft plaatsgevonden, kan WADA ervoor
opteren om rechtstreeks beroep aan te tekenen bij het TAS, alsof het DCEB had
beslist dat er geen dopingovertreding was begaan.
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Indien het TAS in het geval vermeld in het vorige lid oordeelt dat er in de betreffende
dopingzaak sprake is van een dopingpraktijk en het besluit van WADA om direct
beroep in te stellen bij TAS redelijk was, zal Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw
WADA’s kosten (waaronder de kosten voor juridische bijstand) voor het beroep bij
het TAS vergoeden.

13. De omvang van de beoordeling in beroep omvat alle kwesties die relevant zijn voor
de zaak en is uitdrukkelijk niet beperkt tot de kwesties of omvang van de beoordeling
door het DCEB.
Indien een in punt 11 vermelde partij in beroep is gegaan bij het TAS, zijn alle
andere in punt 11 vermelde partijen gerechtigd tot het instellen van incidenteel
beroep. Indien een partij van dit recht gebruik wenst te maken, dient deze partij het
incidenteel beroep uiterlijk in te stellen met het antwoord van de eerste partij.
14. Punt 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14 en 15 van dit reglement zijn procedurele bepalingen die
met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2015.
De disciplinaire afhandeling van feiten die aanleiding geven tot de vaststelling van
dopingpraktijken die gepleegd of vastgesteld zijn voor de inwerkingtreding van dit
reglement, blijft onderworpen aan de disciplinaire bepalingen die van toepassing
waren op het moment van de feiten.
De periode gedurende welke voorgaande dopingpraktijken in rekening kunnen
worden gebracht als meervoudige overtredingen, is tien jaar, tenzij ze al verjaard
zijn op de datum van inwerkingtreding van dit reglement.
Om de uitsluitingsperiode te bepalen van een tweede dopingpraktijk, waarbij de
sanctie voor de eerste dopingpraktijk gebaseerd was op de disciplinaire
sanctieregeling die van toepassing was voor de inwerkingtreding van dit reglement,
moet uitgegaan worden van de uitsluitingsperiode die opgelegd zou zijn voor de
eerste dopingpraktijk onder de disciplinaire sanctieregeling die in werking treedt bij
dit reglement.
15. NADO Vlaanderen heeft het recht controle uit te oefenen op de naleving van dit
intern tuchtreglement.
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